DET SVÆRE VALG!
- EN SAMTALE

Å

ret er 1526. Det er sommer i Halk sogn. Foråret har været nådigt, og alt står
frodigt på storbonden Jens Nielsens marker. Men det har været en streng
vinter. Af de ti børn, Gud har givet Elisabeth og Jens, måtte de denne vinter sige
farvel til endnu en, og det endda inden den bette dreng var blevet en måned.

D

enne vinter fik også Jens Nielsens moder fred, præsten kom og gav den syge
salvelse, da vinteren var værst, og sneen stod højest. Elisabeth beder ofte
Jomfru Maria om at gå i forbøn for sig, og Jens Nielsen gav et stort beløb til den
nye altertavle med Sankt Jørgen i kirken.

Men der er sket noget!

H

ertug Christian indkaldte alle præster til møde i maj, også præsten i Halk. Der
er store ændringer på vej, som også Jens Nielsen og Elisabeth må tage stilling
til. Skal de følge den nye ”tro” og Luthers lære, som også præsten råder dem til,
eller skal de forblive katolske?

Opgave:
Hjælp Elisabeth og Jens Nielsen med at finde svar på de 8
store spørgsmål om tro, frelse, helgener, almisse, nadveren og
helvede, og find ud af, om de skal forblive katolske
eller gå over til den evangelisk-lutherske tro.

DEN GODE GERNING

H

vordan skal man forholde sig til Luthers påstand om, at man bliver frelst ved dåben eller
Guds nåde; at man ikke kan gøre sig fortjent til saligheden og det evige liv gennem gode
gerninger og almisser.

Hvad betyder det så, at man giver en fattig en almisse
– får man noget ud af det?

KONTAKTEN TIL GUD

I

den katolske kirke er det præsten, der formidler
kontakten mellem Gud og menneske. Ved at overvære en del af de ritualer, som præsten gennemfører under messen, opnår man del i frelsen. I den lutherske version er man selv ansvarlig for
at etablere denne kontakt gennem ens egen, personlige tro. Præsten er ikke længere nødvendig
som forbindelse til Gud. Han er bare en lærer.
Præsten kan kun fortolke evangeliet, ikke sørge for ens frelse.

Hvad skal man gøre for at blive frelst?

ORDET

N

år man er opdraget med, at den hellige skrift læses på latin, som man ikke kan forstå, kan den
så være hellig, når den læses på plattysk eller dansk? Sådan talte Gud vel ikke?

Kan man tro på det særligt hellige i
disse ord, når de bare kan laves om?

SYNDERNE

M

an skal bekende sine synder og modtage nadveren både i den katolske og den lutheranske
version af kristendommen. I den katolske bliver brød og vin til Kristi kød og blod og skal behandles i henhold hertil også efter nadveren! Kun præsten drikker vinen, menigheden får del i
brødet. I Luthers udgave bliver brød og vin kun til Kristi kød og blod i det øjeblik nadveren uddeles til alle. Før og efter er det bare brød og vin!

Kan man forstå det?

HELGENER

M

an må ikke længere tro på, at der findes
helgener, der kan gå i forbøn for én, og der er heller ikke hjælp at hente andre steder end
ved bøn til Gud og ens egen tro!

Kan man overbevise sig selv om, at Jomfru Maria ikke længere er ”hellig”?

FASTEN

I

den katolske kirke er fasten en religiøs, hellig handling.
I den protestantiske er faste i religiøs forstand ligegyldig!

Hvordan har man det med, at den personlige fysiske indsats i
religionen, forsvinder?

ET HELLIGT RUM

I

den katolske kirke er selve kirken et helligt, indviet
rum, hvor messen skal foregå. I den protestantiske kirke er kirken et praktisk lokale, som er indrettet til gudstjenesten, men den kan foregå alle steder.

Kan man lære at opfatte kirken, som et rum, der ikke er mere helligt end
andre rum?

HELVEDE

V

ed at gøre gode gerninger, betale almisse og
aflad undgår man ifølge den katolske kirke at havne i helvede, og tiden i skærsilden forkortes. Men hvordan undgår man at havne i helvede i den
protestantiske kirke.

Hvordan undgår man helvede?
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