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TIRSDAG 16. juli 2019: Øs glæde - fra TROEN (TROSBEKENDELSEN) 
 

1. ”Troen” = Tillid.  

Eksempel fra Matthæus og fra Store Katekismus  

2. Øs med glæde fra Salme 139 *Hvad Salmen fortæller *Robust tillid 

3. Far-tillid  

4. Øs med glæde fra Filipperbrevet 2  

5. Jesus-tillid  

6. Øs med glæde fra Apostlenes Gerninger 2  

7. Helligånds-tillid  

SAMMENFATNING: Salme 36,10: … For hos dig er livets kilde!  
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1. ”Troen” = Tillid   
KRISTEN TRO ER: TILLID til en anden end en selv.  

til GUD Fader, Søn og Helligånd  

KRISTEN TRO ER IKKE en tillid til os selv, - ikke til mennesker eller noget skabt.  

 

EKSEMPLER FRA Matthæus:  

 Matt 3,9: Tro ikke, at I kan sige ved jer selv; vi har Abraham til fader 
 5,17: Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven;  
 6,7: De tror, at de bønhøres på grund af deres mange ord.  

-------------- 

 8,10.13: Så stor en tro, har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Gå hjem, det skal ske 
dig, som du troede. 

 9,2: Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: ”Vær frimodig,” 
 9,22: ”Vær frimodig datter, din tro har frelst dig!” 
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EKSEMPEL FRA STORE KATEKISMUS 2. del: Om troen 

10 bud:  Hidtil har vi hørt den første del af den kristne lære,  
  der handler om, hvad Gud vil have, vi skal gøre  
  og lade være med at gøre.  
Troen:  Derpå følger rimeligt nok troen,  
  som forelægger alt det for os, som vi skal  
  forvente at modtage af Gud  
  og for at sige det kort, lærer os at erkende Gud.  
 

Dette skal netop sætte os i stand til at gøre alt det, som vi 
ifølge De ti Bud skal. Disse stiller nemlig, som jeg tidligere 
har sagt, så store krav, at al menneskets evne er for ringe 
og svag til at overholde dem. Derfor er dette stykke lige så 
nødvendigt som det første, for at man skal vide,  
 1) hvorledes det kan lade sig gøre,  
       2) hvorfra og hvorved man får kraft til det.  
For hvis vi af egne kræfter kunne holde De ti Bud, behøvede 
vi hverken Trosbekendelsen eller Fadervor.  

 
Guds vilje med os 

- HVAD VI SKAL GØRE 
FOR HAM OG FOR VOR 
NÆSTE 

Guds vilje med os 
- HVAD GUD VIL GØRE 

FOR OS og ALLE 
 
Kunne forvente: Frelse.  
 
Men han nævner: ”sætte os i 
stand til at gøre det, vi skal 
ifølge de 10 bud” 
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Den første artikel om Gud Fader forklarer skabelsen,  
den anden om Sønnen, forløsningen,  
og den tredje om Helligånden, helliggørelsen.  
Aller kortest ville troen kunne sammenfattes i disse ord:  
 Jeg tror på Gud Fader, der har skabt mig,  
 jeg tror på Guds Søn, der har forløst mig,  
 jeg tror på Helligånden, der har helliggjort mig.  

 
Én Gud og én tro, men tre personer, og derfor også tre 
artikler eller bekendelser.  
 
Nu vil vi kort omtale ordlyden. 
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2. Øs glæde fra Salme 139  
For korlederen. Salme af David. Herre, du ransager mig og kender mig. 
 2 Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke; 
 3 du har rede på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig med. 
 4 Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre; 
 5 bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. 
 6 Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.  
 

11 Siger jeg: «Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig», 
 12 så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset.  
 

13 Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede mig sammen i min mors liv. 
 14 Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det 
fuldt ud! 
 15 Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i 
jordens dyb. 
 16 Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de 
var formet, før en eneste af dem var kommet. 
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 17 Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud!  

Noter til denne kilde  

 HER ER EN VÆRDIFULD PERSON  
 HER ER ET MENNESKE, SOM VED, at GUD VED.  
 Når Gud ved det hele, da er det fantastisk at kende ham lidt … mere … meget …  

Salmisten er stærk og glad.  

 Er ikke alene – uanset hvor i verden han er 
 har vished om at han er skabt – og endda ”underfuldt”  
 har tro på, at de evner, han har, er givet af Gud.  
 Tid og evighed ligger i Guds hånd 

Det er ikke en tillid til ham selv, hans ego, hans jeg. Og alligevel fremstår han stærkt for 
os, kan hjælpe os, fordi han hviler i Gud. Han fuld af FAR-tillid. Han øser den hos Gud. 

 En kristens tro på egne evner og værdi, har kilden hos den kristnes far.  
 Denne tillid anderledes robust end en selvtillid, hvor man ikke tør tro på Gud – og 

lever af andre menneskers tilråb og skulderklap.  
 FAR-TILLID er ikke at pumpe sig selv op, men at være i Guds hånd.  
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Anderledes robust fordi …   

 For hvis jeg kan noget, så ved jeg, at kraften kom fra Gud – til mig. Og jeg må takke. 
Æren er ikke min, men Guds. 

 Og hvis jeg ikke kan det, som jeg håbede, så går min verden ikke under. Da betror 
jeg mig i Guds hånd. Han må jo have en ny plan med mig, siden jeg ikke længere kan 
det, som jeg kunne. Min tillid til mig selv er ikke den samme. Men min tillid til Gud er 
den samme.  

Sådan kan jeg klare at blive syg, at være handicappet, at blive gammel og svag, at 
være anderledes end andre. Jeg har tillid til Gud – og jeg øser af det, jeg tror om 
Gud.  

Det gør mig usigeligt glad.  

 Jeg tror, at jeg kan det og det – med Guds hjælp!” 
 «Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det.» (Jakob 4:15) 

Og bagefter – når jeg er færdig og det lykkedes – så kommer takken, takken til Gud, som 
gjorde det muligt.  

Tilliden er en ”Far-tillid”, en ”Jesus-tillid”, en ”Helligånds-tillid”.  
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3. FAR-tillid 
Jeg tror på Gud Fader, den 
almægtige, himlens og jordens 
skaber. 

1. Gud Fader skaber  
og holder alt i live. 
Det onde i verden stammer fra 
Djævelen og ulydigheden hos os 
mennesker.  
Skabelsesberetningen: 1 Mosebog 1-2 
Syndefaldet: 1 Mosebog 3  
Bønner til Skaberen: Salme 139; Salme 
8 Bøn om nåde:  
Salme 130  
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Det vil sige:  
Jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre skabninger;  
 
at han har givet mig legeme og sjæl, øjne, øren og alle lem-
mer, fornuft og alle sanser  
og endnu opholder alt dette;  
at han giver klæder og sko, mad og drikke, hus og hjem, 
hustru og børn, marker, kvæg og alt, hvad jeg ejer;  
at han rigeligt og dagligt sørger for alt, hvad jeg behøver til 
næring for dette legeme og liv, skærmer mig mod al fare og 
vogter og bevarer mig mod alt ondt.  
 
Og alt dette gør han af lutter faderlig og guddommelig 
godhed og barmhjertighed  
uden nogen fortjeneste og værdighed hos mig.  
 
For alt dette skylder jeg at takke og prise ham og tjene ham 
og være ham lydig. Det er vist og sandt. 

 

 
Hvad Gud har gjort 
 
Hvad Gud gør i dag 
 
 
 
 
 
 
 
Årsagen:  
Hvorfor gør han det? 
Ikke-årsagen: 
Mig 
 
Hvad jeg skylder ham! 
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4. Øs med glæde fra Filipperbrevet 2  
D92 Fil 2,1-11 Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis  
Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, 
 

 2 så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme 
kærlighed, med én sjæl og ét sind. 
 3 Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre 
højere end jer selv. 
 4 Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. 
 

 5 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, 
 6 han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, 
 7 men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig;  
 

og da han var trådt frem som et menneske, 
 8 ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. 
 9 Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, 
 10 for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, 
 11 og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. 
 

 12 Derfor, mine kære, …  
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NOTER til denne kilde  

4.1: Hvis dette betyder noget …   

4.2: Så gør min glæde fuldkommen …  

 Ved at gøre 3 ting:  

MEN HVORDAN?  

JESUS KRISTUS. Her er Troens indhold – og det er i funktion  

 

Filipperbrevet er glædens brev 
4 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! 
 5 Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. 
 6 Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for 
Gud i bøn og påkaldelse med tak. 
 7 Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i 
Kristus Jesus. 

 8 I øvrigt, brødre,  
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5. Jesus-tillid  
Den anden artikel: Om frelsen 

Jeg tror på Jesus Kristus,  

hans enbårne Søn, vor Herre,  

som er undfanget ved Helligånden,  
født af Jomfru Maria,  
pint under Pontius Pilatus, 
korsfæstet, død og begravet,  

nedfaret til Helvedet,  
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. 
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Det vil sige:  
Jeg tror, at Jesus Kristus,  
 

sand Gud, født af Faderen i evighed, og tillige sandt 
menneske, født af jomfru Maria,  
 

er min Herre,  
 

som har genløst mig fortabte og fordømte menneske, 
erhvervet og vundet mig fra alle synder, fra døden og fra 
Djævelens magt,  
 

ikke med guld eller sølv, men med sit hellige og dyrebare 
blod og med sin uskyldige lidelse og død,  
 

for at jeg skal være hans egen og i hans rige leve under ham 
og tjene ham i evig retfærdighed, uskyldighed og salighed,  
 

ligesom han er opstanden fra de døde, lever og regerer i evig-
hed.  
Det er vist og sandt. 

 
 
Hvem er han? 
 
 
Hvad er han? 
 
Hvad har han gjort? 
 
 
Hvad er hans middel? 
 
Hvad er formålet? 
 
 
Hvad er endemålet? 
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6. Øs med glæde fra Apostlenes Gerninger 2  
1 Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. 
 2 Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele 
huset, hvor de sad. 
 3 Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. 
 4 Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter 
hvad Ånden indgav dem at sige. 

…..  
14 Da trådte Peter frem sammen med de elleve, og med høj røst talte han til dem: «Jøder 
og alle I, som bor i Jerusalem! Dette skal stå klart for jer, læg mærke til mine ord:  ….  
16 Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel: 17 Det skal ske i de sidste dage, siger 
Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. …  21 Og enhver, som påkalder 
Herrens navn, skal frelses.  
22 Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret -- en mand, der er udpeget af Gud for jer 
ved mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt 
jer, sådan som I selv ved -- 
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 23 ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved 
lovbryderes hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. 
 24 Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt 
holdes fast af døden. 
 
36 Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud 
gjort både til Herre og til Kristus.» 
------- 
 
 37 Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle:  

«Hvad skal vi gøre, brødre?» 
 
 38 Peter svarede:  

«Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, 
så skal I få Helligånden som gave. 
 39 For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor 
Gud vil kalde på.» 
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Noter til denne kilde 
 

 VI er samlet til gudstjeneste og bøn, fordi Jesus knyttet os sammen med 
troens bånd og sagt, at vi skal være sammen og høre hans ord. Da vil han 
komme og være hos os.  
 
Vi læser profeterne, evangelierne og apostlenes breve.  

Da kommer Helligånden til os og fylder os.  
Guds ord bliver udlagt og forklaret. Og det rammer personligt.  
 
 

 
Da beder vi om hjælp – igen, ligesom dengang vi kom til troen.  
Og vi føres tilbage til vores dåb og Guds løfter.  
Og vi får at vide, at dette gælder flere end os!  
Gud vil kalde. 
 
Menigheden åbner sig – og bringer evangeliet til 
flere – med dåb – og oplæring.  
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7. Helligånds-tillid  
Den tredje artikel:  

Om Helligånden og helliggørelsen 

 

Jeg tror på Helligånden,  

Én hellig, almindelig kirke,  

de helliges samfund,  

syndernes forladelse,  

kødets opstandelse  

og det evige liv. 
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Det vil sige:  
Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus 
Kristus, min Herre, eller komme til ham,  
 
men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet,  
har oplyst mig med sine gaver,  
har helliget og opholdt mig i den rette tro,  
 
ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne 
menighed på jorden  
og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette ene tro.  
 
I denne kristne menighed forlader han daglig mig og alle tro-
ende al synd rigelig  
 
og vil på den yderste dag opvække mig og alle døde og i Kristus 
give mig samt alle troende evigt liv.  
Det er vist og sandt. 

 
Kan ikke selv 
 
Helligånden  
KALDER 
OPLYSER 
HELLIGER 
OPHOLDER 
 
+ SAMLER 
 
 
FORLADER 
 
 
OPVÆKKER 
GIVER 
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SAMMENFATNING:  
Salme 36,10: … For hos dig er livets kilde!  
6 Herre, din godhed når til himlen, din trofasthed til skyerne. 
 7 Din retfærdighed er som Guds bjerge, dine domme som det store dyb. Herre, 
du frelser mennesker og dyr. 
 8 Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud! Mennesker søger tilflugt i dine vingers 
skygge. 
 9 De mætter sig ved overfloden i dit hus, du lader dem drikke af din herlige bæk; 

 10 for hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset. (Ps. 36:6-10 D92) 

 

Frelsens kilde:  

hos GUD Fader, Søn og Helligånd  

i pagtens ord, løfterne, Gamle og Nye Testamente 

gennem nådemidlerne = Evangeliet, Skriftemålet, Dåben og Nadveren 


