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•Hvem er Gud?
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•Almægtig

•Kærlig

•Hellig

Hvem
er Gud?



•Gud kan alt.

•Gud kan, hvad han vil.

•»… er vi utro, forbliver han dog tro, 
thi fornægte sig selv kan han ikke.« 
(2 Tim 2,13)

Almægtig



•Gud er treenig.

•Faderen fødte Sønnen før alting.

•Helligånden udgår fra Faderen
og Sønnen.

Kærlig



•Der noget, Gud elsker,
og der er noget, 
han afskyr.

•Han elsker sandhed og afskyr løgn.

•Han elsker trofasthed og afskyr svigt.

•Han elsker lydighed og afskyr synd.

Kærlig & hellig



•»For således elskede Gud 
verden, at han gav sin 
enbårne søn, for at 
enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men 
have evigt liv.« (Joh 3,16)

•»Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er 
ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds 
vrede bliver over ham.« (Joh 3,36)

Hellig



•Herligt

•Syndigt

•Åndeligt blind

Hvad er et
menneske?



•Luthers lille Katekismus – første trosartikel:

• Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og 
jordens skaber.

•Det betyder: Jeg tror, at Gud har skabt mig og alle 
andre levende væsener ...

Herligt



• 1 Mos 1,26: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!«

• Salme 8,5-6: »... hvad er et menneske, at du husker på det, et 
menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end 
Gud, med herlighed og ære har du kronet det.«

•»Gud, du har gjort mig kun lidt ringere end dig, 
med herlighed og ære har du kronet mig.«

Herligt



Den augsburgske bekendelse:
2. Arvesynden

• Ligeledes lærer de [lutherske], at efter Adams fald fødes alle 
mennesker, der er blevet til på naturlig måde, med synd, dvs. 
uden frygt for Gud, uden tillid til Gud og med begær, og at 
denne nedarvede sygdom eller brøst i sandhed er synd, som 
fordømmer, og også nu bringer evig død over dem, der ikke 
genfødes ved dåben og Helligånden.

Syndigt



Syndigt
Arvesynden = dominoeffekten



2 Kor 4,3-4:

•»Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet 
for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror; deres 
tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke 
ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi 
herlighed ...«

Åndeligt 
blind



•Gud kalder

•Mennesket hører

•Gud får lov til at gøre et under

Hvordan får de fællesskab?



Rom 10,17: 

»Troen kommer altså af det, 
der høres, og det, der høres, kommer i 
kraft af Kristi ord.«

Hvordan får de fællesskab?



Ef 1,15-20:

... hvor overvældende stor hans magt er hos os, 
der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den 
magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra 
de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen.

Hvordan får de fællesskab?



Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
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