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Kristendom
Begreber
Biblen
Den Hellige Bog
Evangelium
Gode nyheder
Trosbekendelsen
(apostolske (formuleret af de 12 apostle))
Disciple
Elever - Jesus havde 12
Axis mundi
Verdens centrum → Jerusalem
Syndefald
Beretningen om Adam og Eva
Treenigheden
Gud, Jesus, Helligånden
Almisse
Velgørenhed
Monoteisme
Én gud
Eskatologi
Læren om de sidste tider → Undergangsmyter
Kosmologi
Religionens opfattelse af universet
Synkretisme
Sammenblanding af religioner/kultur
Davidsstjernen
Jerusalem
Teodice - problemet
Hvis Gud er god, hvorfor er der så ondskab?
Myter
Skabelsesberetninger (2)
De 10 bud
Guds pagter med Moses
Korstog
helligt togt for Gud
Korsfæstelsen
Afladsbreve
Betaling til kirken for sine synder
Forsoningen
Jesus påtager sig vores synder
Sakramenter
Hellig handling og nådemiddel → Dåb og nadver i protestantismen
Nye testamente
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Fortællingen om Jesus liv
Gamle testamente
Jødernes slægts historie og lærdom
Helligdage
Palmesøndag, langfredag, skærtorsdag, påskedag
Tese
Påstand/tanke/teori
Mennesker, steder og andre navneord
Den historiske person Jesus
-

Jesus af Nazareth
Vandrende prædikant
Korsfæstet af romerne
Lever fra ca. 7 fvt. Til 35 evt.
Romerske kilder beretter om Jesus

Den mytiske person Jesus
-

Jesus Kristus
Bethlehem
→ Jesus fødested
Nazareth
→ Hvor Jesus er vokset op
Jerusalem
→ Hvor Jesus er korsfæstet
Blev født af Jomfru Maria som blev befrugtet af Gud som Helligånden.
→ Han blev født under Davidsstjernen, (ledestjernen), der henviser til messias, der kommer fra kong David
Han kan udrette mirakler
→ God person.
Havde 12 disciple; bla.
→ Judas - Ham der forråder Jesus
→ Peter - Jesus højre hånd/Roms første pave
→ Sendes til romerne som henretter ham.
→ Nøglebæreren - står ved himmelporten og lukker folk ind i himmeriget.
Rabbi
→ Jesus bliver flere gange kaldt Rabbi.
Gik imod de skriftkloge
→ Gudsbespotter og kætter ifølge jøderne.
For de kristne er Jesus deres frelser og Guds søn.
Jesus - Messias
→ Messias betyder den salvede (konge betegnelse- man salvede konger i olie)
→ De kristnes frelser.
Underminerer de jødiske ledere.
→ De jødiske ledere dømmer ham til døden
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Martin Luther
-

Tysk augustinermunk.
Fundamentalist
Bange for Gud
Oversætter biblen fra latin til tysk. Andre end de meget lærde, kan nu også læse og forstå den
Han satte spørgsmålstegn ved kirken/paven
Han skabte nye retninger indenfor kristendommen
Han var særligt imod afladsbreve, der skulle give frelse
→ Luther mente IKKE at aflad var nødvendig for frelsen
Bliver gift med en ex nonne
I år 1517 skriver han 95 teser som er imod pavens måde at tolke biblen på
→ Starter Luther reformationen i Tyskland
Reformationen breder sig i 1536 til DK

Romerriget og kristendom
Romerne har en central rolle i Det Nye Testamente
- Romerne bestemmer i verden
- Nogen af de første der anerkender Jesus er romere
- Peter bliver Roms Pave og apostel (apostle er en der udbreder budskabet).
- Roms Biskop = Paven. → Leder af hele den katolske kirke
Katolicisme
7 Sakramenter: Dåben, nadveren(de to vigtigste), firmelse, ægteskab, præstevielse, sygesalven og boden (gøre
bod på sine synder/skrifte sine synder).
Pave → overhoved
Munke og nonner
Diakoner
Rosenkranse, skriftestole, relikvier.
Indre mission:
Foreningen for den Indre Mission” blev stiftet i 1853. I begyndelsen bestod det udelukkende af lægmænd uden
teologisk uddannelse men med et stærkt religiøst engagement.
Præsterne tager magten efter 5 år, og det kom til at hedde ”Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark”
Man ville udbrede Bibelens ord til kristne indenfor Danmarks grænser.
Til folk der var døbte men ikke havde et inderligt forhold til kristendommen.
I 40 år var hovedskikkelsen inden for Indre Mission, præsten Vilhelm Beck (1829-1901)
Diskuter hvorvidt Indre Mission er fundamentalistisk i dag:
I løbet af 1900-tallet mistede Indre Missions deres betydning. Mange liberale og progressive kirkelige retninger
vandt efterhånden frem inden for folkekirken, og Indre Mission mistede terræn.
De er stadig medlem af folkekirken, for ikke at blive kaldt fundamentalister
Hvorfor ønsker man ikke at blive kaldt fundamentalist?
Eftersom at fundamentalisme ikke bliver set som et positivt ord, vil være nedladende at blive kædet sammen
med, når man er en tæt på at være neutral kristen gruppe, som stadig ligger under over for den kristne
folkekirke
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Model 1: De 7 dimensioner (Kristendom)
Navn for
dimension

Forklaring

Eksempler

Kristendom

1.

Den rituelle og
praktiske
dimension

Formelle og uformelle
ritualer, skikke og vaner

Bøn, ofringer,
Overgangsritualer

Overgangsritualer:
● konfirmation
● Begravelse
● Bryllup
Gudstjenesten?

2.

Den
oplevelsesmæssig
e og emotionelle
dimension

Almindelige og
ualmindelige religiøse
oplevelser, psykologisk
set

Mystik, ekstase, besættelser,
ud af kroppen-oplevelser

Gudstjenesten?

3.

De mytiske og
narrative
dimension

Hele fortællesiden af
religionen, myter,
legender, religiøse
beretninger osv.

Skabelsesmyter, legender,
helgenbiografier

skabelsesberetningen
Genopstandelsen
babelstårnet
syndefaldet
syndfloden
Jesus på vand

4.

Den dogmatiske
og filosofiske
dimension

systematisering af
religionens lære.
Intellektuelt bearbejdet

Filosoffer og teologers
kommentarer til de hellige
skrifter og prædikener

Trosbekendelsen
Prædiken.

5.

Den etiske og
juridiske dimension

Grundlæggende etiske
regler. Retningslinjer for
den enkeltes livsførelse
og for samfundets
indretning

De 10 bud
Den gyldne regel
Sharia

De 10 bud
Næstekærlighed?

6.

Den sociale og
institutionelle
dimension

Religionernes interne
organisation og dens
samspil med det
omgivende samfund.
Regler for
autoritet/rangorden

Kirkens organisation
Sangha - Den buddhistiske

7.

Den materielle
dimension

Religionens udtryk i
geografi, bygninger,
genstande og kunst

Hellige steder; kirker,
moskeer. Udsmykning,
billeder, statuer

kirker,
Jerusalem (Axis Mundi)
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