
Udklit Katekismus





Udklit Katekismus
Udarbejdet af konfirmanderne
i Rødding, Løvel og Pederstrup

2016



3



KONFIRMANDERNES TI BUD

1.  Du skal elske dine medmennesker.

2.  Du skal passe på dyrene og alt det  
 andet, Gud har skabt

3.  Du skal bede til Gud og være  
 taknemmelig for livet.

4.  Du skal tænke, før du taler og handler.

5.  Du må ikke dræbe andre.

6.  Du må ikke voldtage eller mishandle   
 andre.

7.  Du må ikke være racistisk eller mobbe  
 andre.

8.  Du må ikke stjæle.

9.  Du må ikke lyve.

10. Du må ikke svigte andre.
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KONFIRMANDERNES  
TROSBEKENDELSE

Vi tror på Gud, jordens og himlens 
almægtige skaber. Vi er alle børn af 
Gud, som usynligt er overalt. 

Vi tror på Jesus, Guds søn, der blev 
synlig som et ydmygt menneske. 
Han satte alle lige, hjalp folk i nød 
med sine helbredende kræfter og 
fortalte om Guds kærlighed.

Vi tror på Helligånden, som kom-
mer fra Gud og Jesus. Ånden, som 
er usynlig og stærk, er over det hele 
og gør alt levende.
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KONFIRMANDERNES BØN

Gud, vi beder dig om ...

Gud, vi beder dig om, at passe på de 
mennesker, som vi elsker. Vi beder dig om 
at skåne os og vores familie for alle onde 
ting. 

Vi beder dig for dem, som vi kender, der 
er syge. Gør dem raske igen og giv dem 
kræfterne til at holde ud. Tag dig godt af 
dem, der ikke lever længere, og som vi 
savner. 

Vi beder dig om et godt og langt liv, hvor 
vi ikke mangler noget, der er nødvendigt 
for at leve godt. Gud, giv os håb og frem-
tid, som vi kan glæde os til og have store 
gode forventninger til. Et godt liv med 
kærlighed.

Gud, hjælp de mennesker, som har et 
hårdt liv med problemer, som de ikke selv 
magter. Gud giv os mere tid i hverdagen. 
Hjælp os med det, der er svært og uover-
skueligt.
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Gud, vi vil sige til dig ...

Gud, vi må sige til dig, at vi aldrig får nok 
og altid gerne vil have mere - men tak for 
livet og omsorgen fra dig. 

Gud, du kan være svær at forstå - hvor-
for fjerner du ikke bare det onde? Vi har 
mange ubesvarede spørgsmål – men vi 
tror på dig, og vi vil sige til dig, at du gerne 
må gøre noget mere. Hjælp os mennesker 
– især de, der har det rigtigt svært! 

Det er rart, at vi kan fortælle dig om svære 
ting. 

Gud, pas godt på vores gode fredelige 
land. Hjælp de mennesker, der ikke kan 
være i deres eget land. Skab fred og frihed 
i verden. Gud, stop krig, mishandling og 
ondskab mod alle levende væsner!
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Gud, vi takker dig for at ...

Gud, tak for, at vi lever - at vi kan mærke 
livet og være glade. 

Tak for mad og velfærd. Tak for alle gode 
gaver og oplevelser. Tak for musikken og 
alle dejlige fester, som du giver os.

Tak fordi du hjælper os. Tak, når vi bliver 
raske igen, og tak for sundheden.

Tak Gud, at vi ikke er alene. Tak for alle 
de mennesker, der holder af os og støtter 
os. Tak for fællesskab, hvor vi kan være de 
mennesker, som vi er.
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Lignelsen om den rige bonde
Rabbi, afbrød en af tilhørerne. Kan du 
ikke sige til min bror, at han skal give mig 
min del af arven fra vores far?

Hvem har sagt, at jeg vil være dommer i 
jeres arvesag?

Han fortalte en historie om en rig mand, 
der havde fået en god høst. Hvad skal jeg 
gøre, tænkte ham. Jo, nu ved jeg det. Jeg 
river laderne ned og bygger nogle der er 
større. Så kan jeg både få plads til kornet 
og mine andre ting. Bagefter vil jeg sige til 
mig selv: Så min ven. Nu har du alt, hvad 
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du har brug for de næste mange år af både 
mad og drikke. 

Men så sagde Gud til ham: Hvad forestil-
ler du dig? I nat skal du dø. Hvem skal så 
have alle dine ting? Sådan går det, hvis 
man kun vil være rig, men ikke er det iføl-
ge Gud.   
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Den barmhjertige samaritaner

Den religiøse mand rejste sig og testede 
Jesus og spurgte: Jesus, hvad skal jeg gøre 
for at leve for evigt? 

Jesus fortalte ham historien om en såret 
mand, der var blevet banket og røvet. 
Manden blev efterladt i ørkenen. 

En præst kom forbi. Han så manden men 
gik forbi. 
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Senere kom en kirketjener forbi, men han 
gik videre. 

Men en samaritaner kom forbi og gik 
straks hen til manden. Han hældte vin og 
olie ned i hans sår og forbandt ham. Han 
tog ham med til en kro og passede på ham. 
Han betalte værten og bad ham sørge for 
ham. 

Jesus spurgte: Hvilken af disse tre mænd 
var den sårede mands næste? Den religiø-
se mand svarede: Den barmhjertige sama-
ritaner. 
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Huset på klippen vs huset på sandet
Jesus siger: Hvis 
du hører, hvad jeg 
siger, og gør som 
jeg siger, så er du 
ligesom ham, der 
byggede sit hus 
på klippen. Hvis du vil bygge et hus, som 
er stabilt og skal kunne klare alt slags vejr, 
skal du bygge det ordentligt og grave ned i 
jorden for at støbe en sokkel. 

Hvis du ikke gør det, vælter dit hus, hvis 
der kommer oversvømmelse eller andet 
uvejr. Hvis du ikke lytter til mig, vil det 

samme ske for dig 
som for manden, 
der byggede sit hus 
oven på sandet. Så 
kom oversvømmel-
sen og ødelagde 
hans hus.
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Skat til kejseren
Farisæerne bestemte sig for at 
de ville lave en fælde til Jesus. 
De ville sende nogle af deres 
folk afsted, sammen med nogle 
af Herodes’ tilhængere. De 
sagde, at de stoler på ham, og at han altid 
fortæller sandheden. De spurgte ham om 
jøderne skulle betale skat, men Jesus så, 
at han var røget i en fælde. 

Hvorfor sætter I mig på prøve? Vis mig 
den mønt, I betaler skat med. De gav ham 
en denar. Hvem har sit billede og navn på 
mønten, spurgte Jesus dem. De svarede: 
Kejseren. Så giv kej-
seren det, der tilhører 
ham, og Gud det, der 
tilhører ham. 

De blev overrasket 
over hans svar, og de 
lod ham være og gik. 
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Lignelsen om sædemanden

Hver gang der er nogle, der 
hører om Gud og tager det til 
sig, så møder de nogen med 
nogle gode argumenter om at 
det ikke kan passe. Så opgi-
ver de bare troen på Gud lige 
med det samme. 

Nogle tror på det lige med det sammen, 
mens andre skal høre gode argumenter.

Nogle hører det og glemmer det igen. Og 
nogle gider slet ikke høre på det.  
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EFTERSKRIFT

I konfirmandforberedelsen er vi blevet kendt med 
Martin Luther og har gået på opdagelse i refor-
mationen, der begyndte i 1517. På den måde er vi 
blevet klogere på den evangelisk lutherske kirke, 
som vi er døbt ind i.

Det begyndte med, at vi byggede et sted op - en 
købstad som den så ud i senmiddelalderen med 
omliggende jorde og bøndergårde. I byen var der 
kloster og kirke. Uden for byen var der en her-
regård. Vi blev enige om, at stedet hed Udklit. I 
Udklit levede mennesker. Der var håndværkere, 
handelsfolk, klosterfolk, herrefolk og bønder. Alle 
konfirmander udviklede deres egen person.

En hel dag fik vi alle at mærke, hvordan kirken 
og frygten for død og skærsild kuede mennesker. 
Anger, skrifte og bod var ikke nok. Afladsvæsenet 
tjente gode penge på menneskers frygt. Heller ikke 
byggrød kunne lindre. Der var torden og lynild i 
luften. Langsomt rejste sig et opgør, hvor munken 
Martin Luther gik foran.

Konfirmanderne skrev teser om Guds gode hjerte. 
Martin Luther havde allerede hængt sine teser op 
på kirkedøren, da vi kom op med vores. Efterhån-
den blev vi godt kendt med den modige Luther.

Verden åbnede sig i 1500-tallet. Nye tanker satte 
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spørgsmål ved kirken og troen. Midt i alle argu-
menterne kom en bandbulle fra paven i Rom. 
Luther var anklaget for kætteri af både kejser og 
pave. I solidaritet og under kampråb brændte vi 
bandbullen af - og Luther stod fast på sit syn på 
kristendommen: Mennesket kan ikke frelse sig selv 
ved sine egne gode gerninger, men alt afhænger af 
Guds nåde! Da vi var tilbage i konfirmandlokalet, 
var Luther blevet kidnappet.

Det viste sig, at Luther af sine tilhængere var blevet 
bragt i sikkerhed på borgen Wartburg. Her be-
gyndt han at oversætte bibelen til hverdagstysk, så 
alle folk fik mulighed for at forstå den. Vi befandt 
os nu på Luthers skrivestue og knoklede selv med 
nogle bibeltekster, som vi formulerede til vores 
dagligsprog. Bibelen gik som varmt brød, og refor-
mationen var i fuld gang.

Da Luther så, hvordan folk havde brug for at lære 
mere om det kristne liv, udformede han Den lille 
Katekismus. Konfirmanderne har gået i Luthers 
fodspor og med egne ord formuleret en trosbeken-
delse, De ti Bud og forslag til bøn i Udklit Katekis-
mus.

Ved gudstjenesten den 13. marts 2016 i Rødding 
Kirke præsenterer vi Udklit Katekismus, og i Arken 
præsenterer vi fortællingen om Martin Luther, 
reformationen og konfirmandernes arbejde.
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