
  

T R O S L Æ R E på sommerlejren 2016 
Om mennesket, Guds Søn og nådemidlerne  

MANDAG 18/7 

 

Hvorfor er vi  

så enestående?  

 

Tidens  

selvdyrkelse kontra  

en synders retfærdig-

gørelse ved tro  

uden gerninger. 

TIRSDAG 19/7 

 

Hvorfor er Jesus så 

enestående?  

 

Gud og menneske i én 

person - alles Frelser.  

ONSDAG 20/7 

 

Hvorfor er evangeliet og 

sakramenterne  

så enestående?   

 

Vished om frelsen ved 

ord, vand, brød og vin. 

 

Mit navn er Underfuldt Dommerbogen 13,18 
 

Hvorfor er vi så enestående?  

Tidens selvdyrkelse kontra en synders retfærdiggørelse ved tro  

uden gerninger. 
 

I. ENESTÅENDE  
1) Enstående  

Skabt i Guds billede –  

1 Mos 1-2 og Salme 139 

 

2) Enestående Stå ene 

Faldet fra Gud – isoleret – uden Gud og uden håb i verden. Fortabt, skyldig. 

1 Mos 3-5 og Salme 139 

 

 

II. INDIVID / Atom  
In-dividere – kan ikke deles 

Er Individet grundbyggestenen i tilfærelsen?  

Er jeg ikke som INDIVID basis – min egen basis. 

Spørgsmålet er om det er bedrag eller virkeligheden 

Påstand: Det er bedrag!  

 

1. bevis: 3 Eksempler 



Spædbarnet og moderen 

Gråanden, æggene og ællingerne 

Manden og kvinden  

 

2. bevis: Drømmen 

Kommunismen 

Forelskelsen og kærligheden mellem mand og kvinde 

 

3. bevis: Guds væsen 

Joh 10,30: Faderen og jeg er ét 

Joh 5,19-21: Jeg kan slet intet gøre af mig selv 

Joh 13,1: elskede dem til det sidste 

Joh 17,20-24: … at de alle må være ét, ligesom du, Fader i mig, og jeg i dig,  

Salme 139: Hvor kan jeg skjule mig for dig?  

Salme 139: Afguds vej – evigheds vej 

 

 

III. Reformation og individualisme 
Påstanden om at individualismen kom med reformationen. 

Erasmus <-> Luther 

 

Mennesket er splittet: Romerbrevet 5 / Romerbrevet 7 / Galaterbrevet 5 /  

 

Det gamle og nye menneske: Rom 6,6 / Ef 4,22, / Kol 3,9 

 
 

IV En synders retfærdiggørelse ved tro – uden gerninger. Underfuldt! 
Barnet – ællingen – ægtefællen: Her er ikke noget valg, men kærlighed. Kærligheden vælger. 

 

Joh 15: I har ikke udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer.  

Rom 3,28: For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger 

 

Rom 4,5-8: Den derimod, som ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, 

ham regnes hans tro til retfærdighed. Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud 

tilregner retfærdighed uden gerninger:  

Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult; lykkeligt det menneske, 

som Herren ikke tilregner synd.  

 

Enestående på den gode måde, fordi vi ikke står alene.  

Det er underfuldt! 

 

Og tilbage står vi med FRIHED – ikke valgfrihed, men frihed HOS vores Herre, FRIHED til at TJENE 

VOR NÆSTE 

 
LGJ 


