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1. Hvem er Gud?
1.1 Mange meninger om Gud

Materialismen
• Karl Marx (1818-1883): »Religion er opium for folket.«
• Sognepræst Thorkild Grosbøll: 

»Jeg tror ikke på en skabende 
og opretholdende Gud, ikke på 
en opstandelse eller evigt liv.«

Det moderne
• Immanuel Kant: Vi må skelne 

mellem vores erfaring af en ting og tingen erfaring af en ting og tingen erfaring i sig selv.
• Hebr 11,1: Tro er en »overbevisning om det, der ikke ses.«
• Moderne kristendom: Bibelen beretter om menneskers gudserfaring, 

men kun indirekte om Gud selv. Vi må gøre vores egne erfaringer og 
indrette vores tro og forestilling efter dem.

• Resultat: En Gud efter 
vores egne hjerner og 
hjerter.

Klassisk kristendom
• Gud har i Bibelen afslø-

ret for os, hvem han er.
• Bibelen er skrevet på baggrund af menneskers erfaring af og møde 

med Gud (1 Joh 1,1-3.
• Bibelens budskab er på én gang historisk og personligt og tidløst og 

almengyldigt.
• Bibelen vil bruges som målestok for vores erfaringer og meninger.

1.2 Bibelen om Gud

Gud er ånd
... og skal derfor tilbedes i »ånd og sandhed« (Joh 4,24)

Gud kalder sig selv »Jeg Er«
... da han åbenbarer sig for Moses (2 Mos 3,14)

Gud er både én og tre
• Israels trosbekendelse (5 Mos 6,4)
• Jesus kalder Gud »Faderen« (Matt 11,27).
• Jesus kalder sig selv »Guds søn« og »lige med Gud« (Matt 16,16-17; 

Joh 10,30).
• Ånden omtales som en person og kaldes Gud (Ez 11,24-25).

Til overvejelse
Hvad kunne tyde på, at Gud er til?
Og hvad tyder på, at han ikke er til?

Til overvejelse
Er materialismen tilstrækkelig 
til at beskrive virkeligheden?
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2. Gud – skaber og far2. Gud – skaber og far
2.1 Skaberen

Hvordan?
• Gud er »fra evighed til evighed« (Sl 90,2)
• Gud skabte verden »ud af intet ved sit ord« (Sl 33,6.9)
• Den skabte verden var per-

fekt

Hvorfor?
• Alt er skabt til og for Guds 

søn (Kol 1,16)

Verdens beståen
• Gud har givet den fysiske verden sine love (Sl 74,16-17)
• Gud sørger for, at den fysiske verden består (ApG 17,25.28)
• Gud har givet ordninger for menneskelivet

2.2 Evolutionsteorien

Skabelse kontra evolution
• To forskellige forklaringer, der ikke 

kan harmoniseres.
• Er evolutionsteorien overhovedet vi-

denskabelig?
• Er evolutionsteorien så sandsynlig, som det hævdes?

Evolutionsteoriens konsekvenser
Etik: Den bedst egnede overlever (den svage undertrykkes).

2.3 Faderen

Hvordan er Gud?
• Det skabte fortæller, at Gud er stor og almægtig (Rom 1,20).
• Kristne tror, at Gud er god (1 Joh 1,5).
• Kristne kalder Gud far.

Det ondes problem
• Hvorfor er der så meget ondt i verden, hvis Gud er god?
• Hvorfor er der så meget godt i verden, hvis Gud er ond?

Hvordan ses Guds godhed?
• Job – i kamp for at se Gud

Til overvejelse
Hvordan tror du, verden 
er blevet til og hvorfor?

Fra trosbekendelsen
Vi tror på Gud Fader, den Almæg-
tige, himlens og jordens skaber.
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3. Hvad er et menneske?
3.1 I Guds billede

Mennesket er skabt til at ligne Gud ...
• i væsen
• i opgave og udrustning (1 Mos 1,28)
• i sproget
• som mand og kvinde (1 Mos 

1,27)

3.2 Det tabte billede

Syndefaldet
Slangen fristede: »I bliver som Gud!« Resultatet:
• De mistede frugten af gudbilledligheden
• Ingen gør godt, ikke en eneste (Sl 14,2-3)
• Døden kom til alle mennesker (Rom 5,12)

Guds reaktion
• Løftet om slangens overmand (1 Mos 3,15)
• Bortvisning fra Eden

3.3 Et kristent menneskesyn

Et humanistisk menneskesyn
• Vi er alle »kommet uskyldigt til vores destruktive/selvdestruktive ad-

færd« (Forfatter og leder af Kempler-instituttet Jesper Juul).

Et negativt menneskesyn
• Mennesket er som »et vildt, vredt dyr«, der må lægges i »kæder og 

reb« (Teolog og reformator Martin Luther).

Et kristent menneskesyn
Mennesket er:
• skabt af Gud til fællesskab med ham
• uopretteligt præget af syndens destruktive magt
• og dog omfattet af Guds frelsesvilje og frelsestanker

Påstand
Det er Guds mening med ethvert menneske, at det skal leve i fællesskab 
med sin skaber

Til overvejelse
Hvad er et menneske værd?
Hvad er meningen med livet?
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4. Jesus – menneske med mission4. Jesus – menneske med mission
4.1 Jesus – Guds billede

Gud, der blev menneske
• Underlig klædt i kød og blod 

(Joh 1,14)
• Født af en jomfru (Matt 1,18-23)
• Født af en kvinde (Gal 4,4)

Mennesket, der er Gud
• Undfanget ved Helligånden (Matt 1,18)
• Et menneske, der tilgiver synder (Mark 2,1-12)
• Jesus sidestiller sig selv med Faderen (Joh 14,9)
• Jesus kaldte sig selv Kristus (Matt 16,16-17; Es 9,5)
• De første kristne kaldte Jesus »Herre« og »Gud« (Fil 2,6-11; Tit 2,13)

Gud og menneske
• Jesus gør menne-

skelivet ærefuldt 
og helligt

• Gud er blevet en 
af os

• Jesus kunne som 
menneske træde i 
menneskers sted

• Jesus kunne som 
Gud give mennesker gudbilledligheden tilbage

4.2 Jesu mission

Jesus kaldes til sin mission
• Johannes Døber indvier Jesus til missionen (Matt 3,13-17)

Jesus afslører sin mission
• Tredobbelt afsløring for disciplene (Mark 8,31-33; 9,30-32; 10,32-34)
• Jesus som den barmhjertige samaritaner (Luk 10,25-37)

Jesus fuldfører sin mission
• Jesu bønskamp og tilfangetagelse i Getsemane
• Det jødiske Råd dømmer Jesus til døden
• Den romerske statholder Pilatus udleverer efter nogen tøven Jesus til 

korsfæstelse
• Jesus henrettes på højen Golgata uden for Jerusalem
• Jesus går ind i døden med et sejrsråb
• Josef af Arimatæa begraver Jesu lig i en ny grav tæt ved

Til overvejelse
Hvem siger du, at Jesus er?

Fra trosbekendelsen
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, 
vor Herre, som er undfanget ved Helligån-
den, født af Jomfru Maria, pint under Pon-
tius Pilatus, korsfæstet, død og begravet.
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5. Jesu død og opstandelse5. Jesu død og opstandelse
5.1 Korsets kraft

Betydningen af Jesu død på korset
• Et offer for synd (Hebr 10,12)
• En løskøbelse af skyldnere (Matt 20,28)
• En afvæbning af 

Djævelen (Hebr 
2,14)

• En forligelse af 
Gud og menne-
sker (2 Kor 5,18-
19)

5.2 Jesu opstandelse

»Hvis døde ikke opstår, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø!« 
(Teolog og missionær Paulus fra Tarsus i 1 Kor 15,32)

Beretningerne om Jesu opstandelse
• Kvinderne ved den tomme grav
• Peter og Johannes ved den 

tomme grav
• Maria Magdalene møder Je-

sus
• To disciple på vej til Em-

maus møder Jesus
• Jesus viser sig for sine nær-

meste disciple

Opstandelse og opstandelsestro
Evangelierne er troværdige vidner om det utrolige:
• Disciplene troede kun modvilligt
• Disciplene blev forvandlet fra bange til frimodige vidner
• Disciplene var villige til at gå i døden for deres overbevisning

Betydningen af Jesu opstandelse
• Jesus vandt den endegyldige sejr over Djævelen
• Faderen godtog Sønnens død som en soning af menneskeslægtens 

synd
• Jesus viste, at han er stærkere end døden

Fra trosbekendelsen
Vi tror på Jesus Kristus, ... som er ... kors-
fæstet, død og begravet, nedfaret til dødsri-
get, på tredje dag opstanden fra de døde.

Til overvejelse
Hvilken forskel kan et menneskes 
død og opstandelse for 2.000 år 
siden gøre for mennesker i dag?
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6. Ånden – Jesus i nutid6. Ånden – Jesus i nutid
6.1 En biografi

Ånden – personlig Gud

Åndens navne viser, hvem han er
• Talsmanden (Joh 14,26)
• Sandhedens ånd (Joh 15,26)
• Ånden – vind og åndedræt

Løfter om Åndens komme
• Åndsudgydelsen over Messias (Es 11,1-3)
• Åndsudgydelsen over Guds folk (Joel 3,1-2)

Pinsedagen
• Ånden udgydes over apostlene (ApG 2,1-4)
Pinsedagen

Ånden udgydes over apostlene (ApG 2,1-4)
Pinsedagen

• Ånden gives dem, der omvender sig og bliver døbt (ApG 2,38-39)

Ånden er Jesus-nærvær
• Hvor Ånden er, er Jesus (Joh 14,16-20; Matt 28,20)
Ånden er Jesus-nærvær

Hvor Ånden er, er Jesus (Joh 14,16-20; Matt 28,20)
Ånden er Jesus-nærvær

• Ånden giver del i Jesu død og opstandelse (Joh 16,14)

6.2 Kirken

Kirkens hvem, hvad, hvor
• Ekklesia – forsamling (Matt 18,20)
• Kyriakæ – det, som hører Herren til, hellig 

(1 Kor 1,2)
• Katolsk – almindelig, for alle (Matt 28,19)

Kristi krop
• Kirken er Kristi krop (Rom 12,5)
• Kristus er hovedet (Kol 1,18)
• De kristne er kroppens lemmer (1 Kor 12,27)

Et tempel
• En bolig for Gud(s Ånd) (1 Kor 3,16-17)
Et tempel

En bolig for Gud(s Ånd) (1 Kor 3,16-17)
Et tempel

• Apostlenes og profeternes grundvold (Ef 2,20)
• Jesus som hovedhjørnestenen (Sl 118,22; Ef 2,20)

Kirke i nærheden
• Forkyndelse fordrer nærhed
• Indbyrdes kærlighed fordrer nærhed
• Næstekærlighed fordrer nærhed

Fra trosbekendelsen
Vi tror på Helligånden, den 
hellige, almindelige kirke, 
de helliges samfund.

Til overvejelse
Hvordan bruger vi 
ordet »ånd«?
Hvordan bruger vi 
ordet »kirke«?
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7. Nåden og det evige liv7. Nåden og det evige liv
7.1 Nåden
Ingen blev frelst, da Jesus døde på korset. Enhver kan blive frelst, ved at 
tage imod, når Ånden formidler den nåde, Jesus vandt ved sin død og op-
standelse.

At vinde og fi nde nåde
• Jesus vandt nåden (Guds yndest og gunst)
• Mennesker kan fi nde frelsen af nåde (gratis)
• Nåden fi ndes gennem nådemidlerne

Ordet
• Forkyndelsen af 

evangeliet formid-
ler frelsen (1 Kor 
1,18)

• Udsæd som et 
billede på Ordet 
(Mark 4,3-20)

• Ordet må modta-
ges (Jak 1,21)

Dåben
• På Jesu befaling (Matt 28,19)
• Dåben frelser (Tit 3,4-5; 1 Pet 3,21)
• Dåb og tro hører sammen (Mark 16,16)

Nadveren
• På Jesu befaling (1 Kor 

11,24-25)
• Nadveren giver del i frel-

sen (Joh 6,50-58)
• Nadver og tro hører sam-

men

7.2 Det evige liv

De dødes opstandelse
• Forudsagt i Det gamle Testamente (Matt 22,23-32; Es 26,19; Dan 

12,2)
• Lazarus’ opstandelse er et tegn (Joh 11,17-27)
• Jesu opstandelse giver håb (1 Pet 1,3; 1 Kor 15,20-22)

Fra trosbekendelsen
Vi tror på Jesus Kristus, ... som er ... opfa-
ret til himmels, siddende ved Gud Faders, 
den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han 
skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden ... syndernes for-
ladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Til overvejelse
Hvad er forskellen på følgende to 
udsagn, og hvad mener du om dem?
»Frelsen er for alle mennesker.«
»Alle mennesker er frelst.«
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Legemlig opstandelse
• Fra sjæleligt, jordisk og dødeligt til åndeligt, himmelsk og udødeligt (1 

Kor 15,35-53)
• Kristus som eksempel (Fil 3,21)

Dommen over levende og døde
• Jesus er dommer (Matt 25,31-32)
• Guds rige eller fortabelsen (Matt 25,31-46)
• Dom efter egne gerninger eller frelse efter Jesu gerninger (Åb 20,11-

15)
• Gud gør en ende på synden, døden, Djævelen og alt ondt

En ny himmel og en ny jord
• Himlen er Guds bolig
• Mennesker skal leve på den nye jord (2 Pet 3,13)

Foto: Morten Hørning Jensen



Trosbekendelsen
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, him-
lens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne 
Søn, vor Herre, som er undfanget ved Hel-
ligånden, født af Jomfru Maria, pint under 
Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begra-
vet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag 
opstanden fra de døde, opfaret til himmels, 
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, 
højre hånd, hvorfra han skal komme at 
dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige, 
almindelige kirke, de helliges samfund, 
syndernes forladelse, kødets opstandelse og 
det evige liv. Amen


