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Indledning
1. Hvad er den kristne tro?
Den kristne tro er bekendelsen af Jesus som vredens eneste Frelser og Befrier.
1
2

3

Johannes 14,6 Jesus sagde til ham: «Jeg er vejen og sandheden og
livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.
Apostlenes Gerninger 4,12 Og der er ikke frelse i nogen anden, ja,
der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi
kan blive frelst ved.
1 Johannesbrev 5,11-12 Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os
det evige liv, og det liv er i hans søn. Den, der har Sønnen, har livet;
den, der ikke har Guds søn, har ikke livet.

Note: Kristendommen blev fra begyndelsen kaldt ”Vejen” (Apostlenes
Gerninger 9,2; 24,14 og 22). Udtrykket ”Kristen” blev første gang brugt i
Antiokia (Apostlenes Gerninger 11,26). Dette spørgsmål handler om troens
indhold, som vi bekender som kristne. Senere vil vi beskrive troen, som vi
hver især har og som er den enkeltes tillid til Jesus.
2. Hvem er Jesus Kristus?
Jesus er sand Gud og sandt menneske i en og samme person. Han er Faderens
evige Søn, som blev undfanget af Helligånden og født af jomfru Maria. Sådan
blev han vores Frelser og Herre. Denne eneste sande Gud, som blev kød
(menneske) i Jesus Kristus er den eneste sande Gud: Treenigheden, Fader, Søn
og Helligånd.
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Johannes 17,3 Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste
sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.
Matthæus 28,19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine
disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn.

Note: I Matthæus 3,13-17 hører vi Faderens stemme, da han udøser
Helligånden over sin Søn, Jesus, i dåben.
3. Hvad har denne eneste ene Gud gjort?
Gud har skabt alle ting. Han elsker sin skabning, særligt hans mennesker.
Men vore første forældre gjorde oprør mod Gud. Og det oprør er vi og alle
mennesker med i. Vi er faldt fra Gud og befinder os i mørke, synd og død.
3

Derfor sendte Gud Fader sin enbårne Søn til verden for at blive menneske og
befri og frelse menneskeheden ved sin død og opstandelse.
Gud har sendt sin Ånd, for at mennesker igen kan blive hans egne ved troen på
hans Søn, Jesus. Han er verdens eneste håb og frelser.
6
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Romerbrevet 6,23 For syndens løn er død, men Guds nådegave er
evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.
Johannes 3,16 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.
Galaterbrevet 4,4-5 Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn,
født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der
var under loven, for at vi skulle få barnekår.

4. Hvad er en kristen?
En kristen er en person, som ved Helligåndens kraft og gerning gennem Guds
ord tror på og bekender Jesus som Frelser og Herre. Ved dåben bliver er en
kristen adopteret ind i Guds familie, kirken.
Romerbrevet 8,15 I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I
atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og
i den råber vi: Abba, fader!
10 Romerbrevet 10,10 For med hjertet tror man til retfærdighed, med
munden bekender man til frelse.
11 1 Korintherbrev 6,11 Sådan var nogle af jer engang, men I blev
vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu
Kristi navn og ved vor Guds ånd.
12 1 Korintherbrev 12,3 Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen,
som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er Jesus! og ingen kan
sige: Jesus er Herre! undtagen ved Helligånden.
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5. Hvad vil det sige at bekende Jesus Kristus som min HERRE?
At bekende Jesus som min Herre betyder, at jeg stoler på ham i liv og død som
min Frelser og min Gud. Hans død og opstandelse har sonet for alle mine
synder og fort mig sikker på, at jeg skal opstå til evigt liv. Jeg er hans egen og
ønsker at leve for ham.
13
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Johannes 20,28 Thomas svarede: «Min Herre og min Gud!»
Romerbrevet 6,23 For syndens løn er død, men Guds nådegave er
evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.
4

Romerbrevet 10,9 og 13 For hvis du med din mund bekender, at
Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde,
skal du frelses. … for ”enhver, som påkalder Herrens navn, skal
frelses”.
16 Lukas 6,46 Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør, hvad
jeg siger?
17 Kolossenserbrevet 2,6-7 Når I nu har taget imod Kristus Jesus,
Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham,
grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak.
15

6. Hvor lærer vi om Jesus?
Guds sandhed om Jesus Kristus fortæller han os om i Bibelen. Jesus er
centrum i Bibelens budskab. Vi kalder denne sandhed ”EVANGELIOET”.
Evangeliet er løftet om at Gud tilgiver vore synder på grund af Jesus.
Johannes 5,39 I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i
dem; og netop de vidner om mig.
19 Johannes 20,31 Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er
Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.
20 2 Timoteusbrev 3,15 og fra barnsben kender du De hellige Skrifter,
der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.
18

7. Hvad er Bibelen?
Bibelen er en samling af de skrifter, som Guds udvalgte profeter og apostle
skrev over en periode på omkring 1500 år. Ved Helligånden gav Gud disse
skrivere tanker og ord, som de skrev ned (verbal-inspiration). Derfor ER
Bibelen Guds ord. Og den er derfor også ufejlbarlig og til at stole på i alt, hvad
den fortæller os. De hellige Skrifter fortæller os alt, hvad vi behøver at vide
for at tro og leve et kristne liv.
Hebræerbrevert 1,1-2 Mangfoldige gange og på mangfoldige måder
har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, 2 men nu ved
dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat
som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.
22 Efeserbrevet 2,19-20 Så er I da ikke længere fremmede og
udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I
er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus
selv som hovedhjørnesten.
21
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2 Timoteusbrev 3,16-17 Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt
til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i
retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive
fuldvoksent, udrustet til al god gerning.
24 2 Petersbrev 1,21 For ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et
menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det,
der kom fra Gud.
23

8. Bruger vi fornuften for at forstå Bibelen?
Ja. Men man skal være klare over, at fornuften har sine begrænsninger. Den
skal bruges som en tjener til at forstå teksten. For at forstå Bibelen budskab
ret, er det afgørende at Helligånden vejleder os.
A: Fordi Skriften er givet os på hebraisk og græsk, er det nødvendigt at forstå
sproget godt. Vi skal i ydmyghed bruge fornuften for at forstå den sproglige
sammenhæng, grammatik og logik.
Salme 119,73 Giv mig indsigt, så jeg kan lære dine befalinger.
Matthæus 22,37 Han sagde til ham: ”Du skal elske Herren din Gud af
hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.”
27 Apostlenes Gerninger 17,11 Disse jøder var mere imødekommende
end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og
granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.
25
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B: Da Bibelen er Guds ord og i modsætning til alle andre bøger er inspireret
og ufejlbar, er det forkert at bruge fornuften til at sætte spørgsmålstegn ved
eller benægte Bibelens troværdighed.
Romerbrevet 3,4 Gud må være sanddru og hvert menneske en løgner
-- som der står skrevet: Så du skal kendes retfærdig, når du anklager,
og vinde, når du dømmer.
29 2 Korintherbrev 10,4-5 Vi nedbryder tankebygninger og alt, som
trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en
lydig fange hos Kristus.
30 Kolossenserbrevet 2,8 Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt
bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og
ikke på Kristus.
31 2 Timoteusbrev 4,3-4 For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde
sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget
hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til
sandheden og slå sig på myter.
28
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2 Petersbrev 3,15-16 Forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse.
Det har også vor kære broder Paulus skrevet til jer med den visdom,
som han har fået, sådan som han jo skriver i alle sine breve, for så vidt
han kommer ind på dette emne. I hans breve er der nogle ting, som er
vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer -men det gør de jo også med de øvrige skrifter -- til deres eget fordærv.

Note: Bibelen bliver ikke fejlbarlig, fordi den er skrevet at mennesker på
menneskesprog. Her kan inkarnationen hjælpe os. Jesus var helt og fuldt
menneske, og dog var han ikke en synder. Han var også fuldt ud Gud. På
samme måde er Bibelen menneskelig helt igennem, men dog uden fejl,
guddommelig i bund og grund og Guds eget ord, givet os i menneskeord
(Hebr 4,15 og 2 Pet 1,20-21). Derfor skal vi ikke sætte spørgsmålstegn ved
eller benægte Bibelens troværdighed (som det f.eks. sker i den historiskkritiske bibeltolkning).
10. Hvad er de to store lærdomme i Bibelen?
Lov og evangelium er Bibelens to hovedlærdomme. Vi skal skelne klar
mellem Loven og Evangeliet for at forstå Bibelen ret.
33

2 Timotheus 2,15 Stræb efter at stå din prøve for Gud som en
arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med
sandhedens ord.

11. Hvad er forskellen mellem Loven og Evangeliet?
Loven lærer os, hvad vi skal gøre og ikke gøre;
Evangeliet lærer os, hvad Gud har gjort og gør i Jesus for at frelse os.
Loven skal forkyndes til alle mennesker, men især til syndere, som ikke vil
erkende, at de er syndere;
Evangeliet skal forkyndes til syndere, som har det svært på grund af deres
synd.
Romerbrevet 3,20 For af lovgerninger bliver intet menneske
retfærdigt over for ham; det, der kommer ved loven, er jo
syndserkendelse.
35 Johannes 6,63 Det er Ånden, som gør levende, kødet gør ingen gavn.
De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv.
34
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Romerbrevet 1,16 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er
Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for
græker.

Note: Se Den grundige forklaring i Konkordieformelen, artikel 5, hvor der er
en fyldig forklaring af Lov og Evangelium.
12. Hvad er Lille Katekismus?
I århundreder har kristne brugt tre vigtige tekster som sammenfatter den
kristne tro og hvordan man skal leve som kristen: De ti bud, Trosbekendelsen
og Fadervor. Martin Luther føjede bibelord til om Dåben, Skriftemålet og
Herrens nadver. Lille Katekismus, som Luthers skrev i 1529, indeholder disse
tekster sammen med en kort forklaring (se forrest i denne bog). Den udvidede
forklaring er beregnet til undervisning for børn og voksne.
13. Hvad er hovedsagen i kristen den kristne tro og livsførelse?
Der er seks hovedpunkter i den kristne lære:
1. Gud lærer os sin vilje at kende i De ti Bud, som sammenfatter, hvordan
Gud vil, at vi elsker ham og vor næste. De ti bud afslører også vore synder og
manglende evne til at holde Guds lov.
2. Trosbekendelsen sammenfatter, hvem Gud er, og hvad han har gjort for
verden: han skaber og opholder alle ting på grund af sin faderlige kærlighed;
han forløser verden ved sin Søn Jesus Kristus’ liv, død og opstandelse; og han
kalder og samler troende ind i sin kirke ved Helligånden.
3. I Fadervor lærer Guds Søn os, hvordan vi skal bede som Guds kære børn,
og at vi med fuld tillid kan stole på, at Gud hører vores bøn og vil sørge for os.
4. Skriften lærer os, at vi ved den hellige Dåb bliver renset fra vore synder og
tilhører den ene sande Gud, Fader, Søn og Helligånd, som vi må stole på
sørger for både vort liv og vor frelse.
5. Som Guds døbte børn, der tror på ham kæmper vi stadig mod synd i tanke,
ord og gerning. Men Gud har nådigt givet sin Kirke magt på jorden til at
tilgive den, som beder om tilgivelse, og har også givet myndighed til ikke at
tilgive den, som ikke vil indrømme sin synd (Nøgleembedet eller
Skriftemålet).

8

6. Gud tager imod sine børn i alterets Sakramente (Herrens nadver), hvor
Kristus med brødet og vinen giver os sit legeme og blod at spise og drikke så
vi får tilgivelse og bliver styrket i troen.
14. Hvad er konfirmationen?
Konfirmationen er en ceremoni i kirken. Forinden undervises døbte kristne,
idet de lærer om den kristne kirkes tro, liv og mission.
Note: Før man kan gå til Herrens nadver er det nødvendigt at blive undervist i
den kristne tro (1 Korintherbrev 11,28). Konfirmationen giver mulighed for,
at den, som stoler på Guds løfte i dåben, bekender sin tro i menigheden og
lover troskab mod Kristus for hele livet.

9

Den tredje artikel (3. del)
Jeg tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv.
Det vil sige:
Jeg tror, at jeg ikke af egen fornuft 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.
På samme måde kalder, samler, oplyser og helliger han hele den kristne
menighed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den ene sande tro.
I denne kristne menighed forlader han daglig mig og alle troende al synd rigelig.
På den sidste dag vil han opvække mig og alle døde og give evigt liv til
mig og alle troende i Kristus.
Det er vist og sandt.

Hovedtanken
Alle mennesker ønsker en bedre fremtid og håber, at det vil gå dem godt her i
livet her i verden.
Hvilken fremtid længes mennesker i dag efter?
Læs Apostlenes Gerninger 24:14-21 Hvad var årsagen til, at Paulus blev
forhørt og skulle dømmes? Hvad var hans håb?
9 Som kristne længes vi efter legemets opstandelse og det evige liv på den
nye jord i den nye himmel. Da vil vi blive fuldkomment rene og et helligt
folk, som er befriet fra synd, død og alt ondt, og vore legemer vil opstå i
herlighed og skal aldrig mere dø.
Hvordan kan vort håb om opstandelsen fra de døde påvirker den måde vi
forholder os til lidelser i denne verden?
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Nærmere læsning af Lille Katekismus
219. Hvad sker der, når Jesus kommer synligt tilbage?
Gud vil opvække mig og alle fra de døde.
Job 19,25-27 Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han stå
frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort,
skal jeg skue Gud; ham skal jeg skue, ham og ingen anden skal mine
øjne se. Mit indre fortæres af længsel.
749 Johannes 5,28-29 I skal ikke undre jer over dette, for den time
kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af
dem -- de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har
gjort det onde, for at opstå til dom.
750 1 Thessalonikerbrev 4,16 For Herren selv vil, når befalingen lyder,
når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og
de, der er døde i Kristus, skal opstå først.
748

Læs Daniel 12,2 og 1 Korintherbrev 15,12-56.
220. Hvordan vil mit opstandelses-legeme blive?
Jesus vil oprejse mit legeme og forvandle det til et herliggjort legeme til evigt
liv i den nye skabning.
Filipperbrevet 3,21 Han skal forvandle vort fornedrede legeme og
give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft,
hvormed han kan underlægge sig alt.
752 1 Korintherbrev 15,42-43 Således er det også med de dødes
opstandelse. Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i
uforgængelighed. Hvad der bliver sået i vanære, opstår i herlighed.
Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft.
751

221. Hvad sker der på den sidste dag for dem, som har forkastet Kristus
(vantro)?
Vantro vil også opstå legemligt, men til evig død – nemlig til skam og pine i
helvedet i evighed.
Esajas 66,24 Og de skal gå ud og se på ligene af dem, der brød med
mig. For deres maddiker dør ikke, og deres ild slukkes ikke. De skal
være til afsky for alle mennesker.
754 Matthæus 10,28 Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan
753
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slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og
legeme gå fortabt i Helvede.
755 Matthæus 25,41 Da skal han også sige til dem ved sin venstre side:
Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for
Djævelen og hans engle.
Læs Lukas 16,19-31 om den rige mand og Lazarus.

Sammenhænge og anvendelse
222. Hvorfor dør mennesker?
Døden er syndens forfærdelige konsekvens.
Romerbrevet 5,12 Derfor: Synden kom ind i verden ved ét
menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle
mennesker, fordi alle syndede.
757 Romerbrevet 6,23 For syndens løn er død, men Guds nådegave er
evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.
756

223. Hvad sker der med mig som kristen, når jeg dør?
Når jeg dør, vil den forening af sjæl og legeme, Gud gav mig, da jeg blev
skabt, blive brudt. Jeg vil i dødsøjeblikket være hos Kristus i himlen, men mit
legeme vil forblive i traven indtil opstandelsen
758

759
760
761

762
763

Filipperbrevet 1,23-24 Der trækkes i mig fra begge sider: Jeg længes
efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det
bedste; men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer.
Filipperbrevet 3,20 Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter
vi også Herren Jesus Kristus som frelser.
2 Korintherbrev 5,8 Men vi er ved godt mod og vil hellere bryde op
fra legemet og have hjemme hos Herren.
2 Timotheusbrev 4,18 Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe
mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham være ære i evighedernes
evigheder! Amen.
Lukas 23,43 Og Jesus sagde til ham: ”Sandelig siger jeg dig: I dag
skal du være med mig i Paradis.”
Johannes 17,24 Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har
givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har
givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt.

Note: Bibelen taler om himlen både som den fysiske himmel, vi kan se, og det
12

sted, hvor Gud bor sammen med de hellige engle (1 Kongebog 8,30).
”Himlene og orden” er betegnelsen for hele universet (1 Mosebog 1,1). Gud
bor i himmelen (1 Mosebog 24,7; 5 Mosebog 26,15), og det overgår vores
fatteevne og forstand. Derfor vil himmelen forblive et mysterium for os, indtil
vi forenes med Kristus. Det, vi ved med sikkerhed er, at Gud i Himlene hører
vore bønner og ser og kender vore behov (1 Kongebog 8,30-51; 1 Mosebog
21,17; Matthæus 6,9), og at han sendte sin Søn fra himlen til vor frelse
(Johannes 6,38). Fordi Jesus er død, opstået og faret til himmels, lover han
alle, som stoler på Ham, at døden ikke har nogen magt over os, og at vi skal
være sammen med ham i de himlens boliger (Johannes 14,2-3; Lukas 23,43;
Efeserbrevet 2,4-7; 2 Timotheus 4,18; Hebræerbevet 11,16).
Den romersk-katolske kirkes undervisning om skærsilden går ud på, at der
skulle være et sted efter døden, hvor sjæle kan blive renset fra at blive straffet
evigt for deres synder. Denne undervisning er imod Skriften og Evangeliet.
224. Hvad sker der med mig, når jeg opstår fra de døde på den sidste dag?
Da vil jeg være sammen med Kristus i hans nye skabning med legeme og sjæl
for evigt og altid.
1 Korintherbrev 15,51-52 Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal
ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik,
ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå
som uforgængelige, og vi skal forvandles.
765 Matthæus 25,34 Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom,
I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt
for jer, siden verden blev grundlagt.
766 Salme 16,10 Du lærer mig livets vej, du mætter mig med glæde for dit
ansigt, du har altid herlige ting i din højre hånd.
764

225. Hvad sker der med denne verden, når vi kristne er opstået fra de døde?
Den nuværende skabning vil ligesom vore legemer blive befriet fra sin
trældom under forgængeligheden, og Gud vil skabe nye himle og en ny jord.
767

Romerbrevet 8,19-23 For skabningen venter med længsel på, at Guds
børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke
fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det
håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under
forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i
herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vånder sig
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sammen. Og ikke alene det: også vi, der har Ånden som førstegrøde,
sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning.
768 Jakobsbrevet 1,18 Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til
at være en førstegrøde af hans skabninger.
769 Åbenbaringen 21,5 Og han, der sidder på tronen, sagde: ”Se, jeg gør
alting nyt!”
226. Hvordan vil den nye skabning blive?
Den nye skabning beskrives både på en måde, som vi kan forstå og på en
måde, som er fuld af mysterier. Bibelen beskriver en ”ny himmel og en ny
jord” med udtryk, der blev brugt om skabelsen før syndefaldet, men samtidig
også som noget nyt og helt andet på flere måder.
770
771

772
773

774
775

2 Petersbrev 3,13 Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny
jord, hvor retfærdighed bor.
Esajas 65,17-18 Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord; det, der
skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det.
Men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. For jeg
skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om til fryd.
Åbenbaringen 21,1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den
første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere.
Åbenbaringen 22,3 og 5 3 Og der skal ikke mere være nogen
forbandelse. Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans
tjenere skal tilbede ham. … Der skal ikke mere være nat, og de har
ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser
for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder.
Matthæus 22,30 I opstandelsen hverken gifter man sig eller giftes
bort, men er som engle i himlen.
Esajas 60,19-20 Solen er ikke længere dit lys om dagen, det er ikke
månen, der lyser for dig om natten; men Herren skal være dit evige
lys, og din Gud er din herlighed. Din sol går ikke ned, og din måne
tager ikke af, for Herren er dit evige lys, og dine sørgedage er forbi.

Læs 2 Petersbrev 3,5-13, hvor Peter sammenligner den måde Gud skaber nye
himle og en ny jord gennem ild med den måde, han rensede jorden på med
vand i Noas dage. I Åbenbaringen 21,1-5 beskriver Johannes den nye himmel
og den nye jord som det nye Jerusalem.
227. Ved vi, hvornår alt dette vil ske?
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A. Nej, vi ved ikke, hvornår den Sidste Dag kommer.
1 Thessalonikerbrev 5,2 For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag
kommer som en tyv om natten.
777 Matthæus 24,44 Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen
kommer i den time, I ikke venter det.
776

B. Selvom vi ikke ved, hvornår den Sidste Dag kommer, ved vi, at vi lever i
de sidste tider, og vi skal være årvågne og vente på, at Kristus kommer.
Markus 13,3-8 Mens han sad på Oliebjerget over for templet, spurgte
Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham, da de var alene: ”Sig os,
hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på, at alt det skal til at
fuldendes?” Jesus begyndte så at tale til dem: «Se til, at ingen fører jer
vild! Der skal komme mange i mit navn og sige: Det er mig! og de
skal føre mange vild. Og når I hører krigslarm og rygter om krig, så
lad jer ikke skræmme. Det skal ske, men det er endnu ikke enden. For
folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, sted efter sted skal
der komme jordskælv, og der skal komme hungersnød. Dette er
begyndelsen på veerne.
779 Markus 13,35-37 ”Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre
kommer, om det bliver om aftenen eller ved midnat eller ved hanegal
eller ved daggry; lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig
kommer. Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Våg!”
780 Åbenbaringen 22,20 Han, der vidner om dette, siger: «Ja, jeg
kommer snart.» Amen, kom, Herre Jesus!
778

228. Hvad sker der på den Sidste Dag
På den store og herlige dag, når Kristus kommer igen, vil alt dette finde sted:
A. Jesus vil komme synligt i herlighed med alle sine engle (Matthæus 25,31).
B. Denne verdens riger vil forgå, og Kristus vil regere for evigt; verdens
historie vil blive afsluttet (Åbenbaringen 21,23-24).
C. De døde vil opstå, og alle de troendes legemer (alle, som lever ved Kristi
genkomst og dem som opstår fra gravene) vil blive herliggjort (1
Korintherbrev 15,51-52).
D. Kristus vil dømme alle folkeslagene (Matthæus 25,31-46).
E. Satan vil blive styrtet ned i evig pine (Åbenbaringen 20,10).
G. Vil blive forenet med alle dem, som er døde i troen (Åbenbaringen 7,9).
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H. Der vil være en fest med lovsang uden ende (Åbenbaringen 19,6-9).
I. Vi skal se Gud, og Gud vil bo hos os for evigt (Åbenbaringen 21,3; 22,4).
229. Hvilken falsk undervisning findes der om de sidste tider og det evige
liv?
A. Millenialisme (læren om et tusindårsrige) går ud på, at der før dommens
dag vil blive oprettet et synligt rige på jorden, hvor Kristus vil regere i tusind
år (bogstaveligt talt). De, som lærer sådan, udlægger Åbenbaringen 20,2 og 4
forkert og anerkender ikke, at Skriften ofte bruger tal i en symbolsk betydning.
Lutheranere og de fleste kristne kirker forstår de tusinde år, hvor Kristus
ifølge Åbenbaringen 20,4-6 skal regere, som en symbolsk henvisning til, at
Kristus regerer i sin Kirke her på jorden fra sin opstandelse frem til den Sidste
Dag (1 Korintherbrev 15,52).
B. Læren om en bortrykkelse går ud på, at Jesus efter et tusindårsrige kommer
usynligt og hemmeligt tilbage. Da vil alle troende blive rykket bort og møde
Herren i luften og forsvinde fra jorden. Dermed ændrer man det enkle og
trøsterige håb om Kristi andet komme (1 Thessalonikerbrev 4,13-18) til
komplicerede stadier (i modstrid med 1 Thessalonikerbrev 5,1-3;
Hebræerbrevet 9,27-28; Johannes 5,28-29); man fornægter, at de troende vil
lide under trængslerne fra Satan i de sidste tider (i modstrid med Matthæus
24,9; Apostlenes Gerninger 14,22); og man hævder, at de, som forkastede
Kristus, får en ny chance for at opnå frelsen under et jordisk tusindårsrige (i
strid med Lukas 16,27-31; Åbenbaringen 20,11-15).
C. Reinkarnation er en tro, man møder hos nogle filosoffer og i enkelte
religioner. Den går ud på, at mennesker efter døden bliver genfødt i et andet
legeme eller bliver født igen og igen i en række af nye legemer.
Undervisningen om reinkarnation er i modstrid med bibelens løfte om, at vore
legemer skal opstå ved Kristi genkomst (se Johannes 5,28-29; 11,24; 1
Korintherbrev 15,50-53; Hebræerbrevet 9,27).

Salme 42. Salmebogen nr. 650: Jeg ved et evigt himmerig
Bøn: Helligånd, du er Herre og giver alle ting liv. Du har bragt mig til Kristus,
og ved hans evangelium lover du mig den endegyldige sejr over synden,
døden og djævelen. Bevar mig fast i en ret erkendelse af den Sidste Dag, hvor
du vil opvække alle døde og give evigt liv mig og alle, som tror på Kristus,
min Herre. Hør mig i Jesu navn. Amen.
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Fadervor
Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige
brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led
os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten
og æren i evighed! Amen.
230. Hvorfor kommer Fadervor efter Trosbekendelsen i katekismen?
De ti bud åbenbarer, hvordan Gud skabte os til at leve med ham og med vor
næste. Trosbekendelsen viser os alt det, Gud har gjort, for at vi skal blive hans
børn og leve efter hans vilje. I Fadervor beder vi nu om, at Guds vilje må ske
og at hans gaver må blive modtaget midt i al nød og fare.
231. Hvad er bøn?
Bøn er at tale til Gud med ord og tanker.
781

Salme 91,15 Tag nådigt imod min munds ord og mit hjertes tanke,
Herre, min klippe og forløser!

232. Hvordan begynder Gud bønnen?
Gud kommer først og taler til os i sit ord. Og derpå indbyder han os til at svare
i bøn. Gud siger sådan i sit ord:
A. Gud befaler os at komme til ham i bøn for at vise os, at han mener det, når
han siger, at han vil hjælpe os.
Salme 105,1 Halleluja. Tak Herren, påkald hans navn! Kundgør hans
gerninger for folkene!
783 1 Thessalonikerbrev 5,17-18 Bed uophørligt, sig tak under alle
forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.
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B. Gud lover at høre vore bønner, derfor kan vi trygt bede til ham.
Matthæus 21,22 ”Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I
tror.”
785 Johannes 16,24 Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og
I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.
786 Jakobsbrevet 1,6-7 Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den,
der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden.
784
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Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren.
C. Jesus giver os lige præcis de ord, som vi kan bruge i bønnen, og som også
kan tjene som model for bønnen.
787

Matthæus 6,9 Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i
himlene! …

Note: Salmernes Bog, som ofte kaldes ”Bibelens bønnebog”, er fyldt med
bønner, som vor Fader giver os, for at vi skal bruge dem som vore bønner.
Jesus henviste ofte til Salmernes Bog og bad Salmerne (Matthæus 27,46
[Salme 22,1]; Lukas 23,46 [Salme 31,5]; Matthæus 21,16 [Salme 8,2];
Matthæus 22,44 [Salme 110,1]; Johannes 10 [Salme 23 og 95]), og kristne
har lige siden fulgt hans eksempel i gudstjeneste og i personlig bøn.
233. Hvilke slags bønner finder vi i Bibelen?
Bøn i Bibelen kommer til udtryk
A. som bekendelse, hvor vi indrømmer og nævner vore synder overfor Gud
(som i Salme 51).
B. som bedebøn, hvor vi søger Guds hjælp (som i Salme 22).
C. som forbøn, hvor vi beder for andre (som i Salme 82).
D. som tak, hvor vi udtrykker vores taknemmelighed til Gud for hans gaver
(som i Salme 118).
E. som klage, hvor vi udtrykker vore sorger overfor Gud (som i Salme 10).
F. som lovprisning eller tilbedelse, hvor vi nævner Guds vidunderlige
gerninger og at han er den, han er (som i Salme 136).
234. Hvad har alle disse slags bønner fælles?
I alle bønnerne erkender vi, at vi modtager livet og alle gode gaver fra Gud
235. Hvordan svarer Gud på bønnen?
Gud, vor Fader, hører sine børns bønner og svarer på sin egen måde og på det
tidspunkt, han finder rigtigt.
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Esajas 65,24 Før de kalder, svarer jeg, endnu mens de taler, hører jeg.
2 Korintherbrev 12,8-9 Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte
blive taget fra mig, men han svarede: «Min nåde er dig nok, for min
magt udøves i magtesløshed.» Jeg vil altså helst være stolt af min
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magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig.
Disse skriftsteder opmuntrer os til at bede i tro og tillid: Matthæus 8,5-13,
hvor Jesus helbredte en officers tjener; Matthæus 9,1-8, hvor Jesus helbredte
en lam; 2 Mosebog 3,7-10, som fortæller, hvordan Gud planlagde Israels
befrielse fra Egypten; og Lukas 18,1-8, hvor Jesus fortæller lignelsen om den
påtrængende enke.
236. Hvem skal vi bede for?
Vi skal bede for os selv og for alle mennesker, ja, også for vore fjender.
1 Timotheus 2,1-2 Jeg formaner da først af alt til bønner og
anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; bed for
konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv,
i al gudfrygtighed og agtværdighed.
791 Matthæus 5,44 Bed for dem, der forfølger jer.
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Læs Lukas 18,13 om tolderen, som bad for sig selv; 1 Mosebog 18,23-32 om,
hvordan Abraham bad for Sodoma; Matthæus 15,22-28 om den kana’anæiske
kvinde, som bad for sin datter; Lukas 23,34, hvor Jesus bad for sine fjender;
og Apostlenes Gerninger 7,60 om Stefans bøn for sine fjender.
I Bibelen har vi ingen befaling eller opfordring til at bede for de døde (se
Hebræerbrevet 9,27). Dem, som dør i Kristus, behøver ikke vore bønner. Og
de, som dør uden at være hos Kristus, kan ikke får hjælp ved vore bønner.
237. Hvor skal vi bede?
Vi skal bede alle steder – når vi er alene, sammen med vores familie og i
kirken.
1 Timotheusbrev 2,8 Jeg vil altså, at mændene alle vegne skal bede
med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid.
793 Matthæus 6,6 Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din
dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i
det skjulte, skal lønne dig.
794 Lukas 5,16 [Jesus] trak sig tilbage til øde steder og bad.
795 Apostlenes Gerninger 12,5 Peter blev derfor holdt fængslet, men i
menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham.
792

238. Hvor ofte skal vi bede?
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Vor Far opmuntrer os til at bede regelmæssigt og ofte, ja, uden ophør, og især,
når vi er i nød. Helligånden vender vor suk og klage til bøn.
796
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800
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Salme 5,4 Herre, om morgenen hører du min stemme, om morgenen
fremlægger jeg min sag og spejder efter svar.
Salme 141,2 Tag imod min bøn som et røgelsesoffer og mine løftede
hænder som et aftenoffer!
Salme 119,164 Syv gange daglig priser jeg dig for dine retfærdige
bud.
Lukas 18,1 [Jesus] fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede
og ikke blive trætte.
1 Thessalonikerbrev 5,17-18 Bed uophørligt, sig tak under alle
forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.
Salme 50,15 Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal
ære mig.

Læs Apostlenes Gerninger 2,46-3,1 og læg mærke til, hvordan de første
kristne holdt fast ved bedetimer i løbet af dagen.
Note: Martin Luthers siger om bønnen: ”En kristne uden bøn er lige så
umuligt som et levende menneske uden puls. Pulsen står aldrig stille; den slår
ustandselig, uanset om man sover, eller at noget forhindrer os i at være
opmærksom på det (LW 24:89). Se ”Enkel bøn” i tillæg med Luthers enkle
vejledning i bøn.
239. Er det nødvendigt, at min bøn er finpudset eller siges på en bestemt
måde?
Som børn hos vores Himmelske Far beder vi i troen på Kristus, også selv om
vore ord er enkle og simple. Som kristne har vi adgang til en rig skat af bønner
i Bibelen, i kirkens liturgi og i andagtsbøger. Se også ”Enkel bøn” i tillæg.
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Romerbrevet 8,26 Og også Ånden kommer os til hjælp i vor
skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved
vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke.

240. Hvad er Fadervor?
Det er den bøn, Jesus lærte sine disciple, da de bad ham lære dem at bede.
Nogle kristne kalder også denne bøn for ”Herrens bøn”, fordi det var vor
Herre Jesus, der lærte os den.
803

Lukas 11,1-4 Og det skete, da han var et sted og bad, at en af
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disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede: ”Herre, lær os
at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det.” Han sagde til dem:
”Når I beder, skal I sige: Fader! Helliget blive dit navn, komme dit
rige; giv os hver dag vort daglige brød, og forlad os vore synder, for
også vi forlader selv enhver, som er skyldig over for os, og led os ikke
ind i fristelse.”
804 Matthæus 6,7-13 Når I beder, så lad ikke munden løbe, som
hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.
Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I
beder ham om det. Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i
himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i
himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og
forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os
ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten
og æren i evighed! Amen.
Note: Når vi beder Fadervor bruger vi teksten, som står i Matthæus 6.
Afslutningen ”for dit er riget, magten og æren i evighed”, er ikke med i de
ældste bibelmanuskripter. Disse ord blev medtaget i oldkirken som et
lovsangs-svar ved bønnens slutning.
241. Hvad lærer Jesus at bede om i Fadervors syv bønner?
Fadervor lærer os at søge alt, hvad vi behøver, hos Gud. I de første tre bønner
beder vi om det, der hører Gud til. Og i de sidste fire bønner beder vi om det,
vi behøver fysisk og åndeligt.
242. Hvordan er Fadervor blevet brugt?
Fordi Fadervor er den bøn, Jesus gav os, da han lærte os at bede, bruges den
ikke kun regelmæssigt i gudstjenesten, men tjener også som model eller skitse
for vore egne bønner.
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Indledningen til Fadervor
”Vor Fader, du, som er i Himlene.”
Det vil sige:
Gud vil dermed indbyde os til at tro, at han er vor rette Fader og vi hans rette
børn, for at vi trygt og tillidsfuldt skal bede ham, som kære børn beder deres
fader.

Hovedtanken
”Jeg vil give bønnen en chance. Det kan vel aldrig skade!?” Nogle gange
søger mennesker hjælp fra Gud som sidste udvej, når de er desperate.
Hvad fortæller det om menneskers syn på Gud, hvis de beder som en sidste
udvej eller for at ”give Gud en chance”?
Læs Lukas 15,11-32, lignelsen om en far og hans to sønner. Hvordan
portrætteres Gud her?
9 Som kristne bekender vi, at Gud tager imod os med åbne arme. Derfor
kan vi altid i fuld tillid komme til ham som vor kære Far på grund af
Kristus, vor broder.
Bed en bøn, hvor du siger Gud tak for indbydelsen og opmuntringen til at
bede!

Nærmere læsning af Lille Katekismus
243. Hvordan indbyder Jesus os til at bede?
Han indbyder os til at kalde på Gud som ”vor Fader”.
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Matthæus 6,9 Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i
himlene!

244. Hvordan er det muligt, at vi vover at kalde Gud ”Fader”?
Fordi vi i Kristus er blevet adopteret som Guds børn.
806
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Galaterbrevet 3,26 For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus.
Galaterbrevet 4,4-6 Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn,
født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der
var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har
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Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den råber: Abba, fader!
Romerbrevet 8,15-16 I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår,
så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver
barnekår, og i den råber vi: Abba, fader! Ånden selv vidner sammen
med vores ånd om, at vi er Guds børn.
809 2 Korintherbrev 6,18 ”Jeg vil være jeres fader, og I skal være mine
sønner og døtre, siger Herren den Almægtige.”
810 1 Johannesbrev 3,1 Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi
kaldes Guds børn, og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi
den ikke kender ham.
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245. Hvordan kan det forme vore bønner, at vi kalder på Gud som ”vor
Fader”?
A. Vi beder med mod og tillid, fordi vi ved, at Gud er ”vor rette Fader” (dvs.
vor Fader, som elsker os, og som vi elsker).
Johannes 14,13-14 Hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre,
for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen. Beder I mig om noget i
mit navn, vil jeg gøre det.
812 Efeserbrevet 3,11-15 … efter hans beslutning fra evige tider, som
han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. I ham og ved troen på
ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor beder jeg
om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en
ære for jer. Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem hvert
fædrenehus i himlene og på jorden har navn.
813 Hebræerbrevet 4,16 Lad os altså med frimodighed træde frem for
nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i
rette tid.
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B. Vi beder sammen med og for alle kristne, for vi er alle vor himmelske
Faders børn.
Efeserbrevet 4,6 [Der er] én Gud og alles fader, som er over alle,
gennem alle og i alle.
815 Galaterbrevet 3,26 For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus.
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246. Hvorfor kalder vi ham vor Fader, som er ”i himlene”?
Vi kalder ikke på en far her på jorden, men en far, som er Herre over hele
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skabningen.
Salme 124,8 Vi har vor hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber.
816
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Lukas 1,37 Thi intet er umuligt for Gud.
Apostlenes Gerninger 17,24: Gud, som har skabt verden med alt,
hvad den rummer, og som er Herre over himmel og jord, bor ikke i
templer bygget af hænder.

Sammenhænge og anvendelse
247. Hvem beder vi vore bønner til?
Vi beder til den eneste sande Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden. Vi beder
ikke til afguder, forfædre, helgener, engle eller noget andet, som Gud har
skabt.
Matthæus 4,9-10 Og han sagde til ham: ”Alt dette vil jeg give dig,
hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.” Da svarede Jesus ham: «Vig
bort, Satan! For der står skrevet: ”Du skal tilbede Herren din Gud og
tjene ham alene.”
819 Åbenbaringen 22,8-9: Det er mig, Johannes, som har hørt og set
dette. Og da jeg havde hørt og set det, faldt jeg ned for fødderne af
den engel, som havde vist mig dette, for at tilbede den. Men englen
sagde til mig: ”Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre,
profeterne, og som de, der holder fast ved ordene i denne bog. Gud
skal du tilbede.”
818

248. Hvordan lærer Nye Testamente os at bede?
Nye Testamente lærer os, at kristen bøn
A. er bøn til Faderen;
Matthæus 6,9 Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i
himlene!
821 1 Petersbrev 1,17 Og når I påkalder ham som fader, der uden at gøre
forskel på folk dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i
gudsfrygt, så længe I er udlændinge her.
822 Efeserbrevet 3,14-17 Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter
hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, og beder om,
at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det
indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres
820
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hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed.
B. bedes i Jesus’ navn (det betyder gennem troen på Kristus og i
overensstemmelse med Hans vilje) – kun de, som tror på og beder i Jesu navn
skal forvente at blive bønhørt.
823
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Johannes 14,14 Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det.
Johannes 16,23 Den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig,
sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han
give jer det.

C. bliver til ved Helligåndens kraft.
Romerbrevet 8,26 Og også Ånden kommer os til hjælp i vor
skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved
vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke.
826 Judas 20 Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro
og bede i Helligånden.
827 Efeserbrevet 6,18 Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i
Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for
alle de hellige
825

Læs Apostlenes Gerninger 4,23-31. Læg mærke til, hvad der bedes om, og
den rolle, Helligånden spillede. Den eneste sande Gud er ham, som har
åbenbaret sig som Fader, Søn og Helligånd.
249. Kan vi også bede til Jesus og til Helligånden?
Ja. Kristne beder til Jesus og til Helligånden, for de er én Gud sammen med
Faderen.
828

829
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1 Korintherbrev 1,2 Til Guds menighed i Korinth, dem, der er
helliget ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, sammen med alle
dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på ethvert sted, deres og
vores.
Apostlenes Gerninger 7,59-60 Så stenede de Stefanus, mens han
bad: «Herre Jesus, tag imod min ånd!» Han faldt på knæ og råbte med
høj røst: «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han havde sagt
dette, sov han hen.
Åbenbaringen 22,20 Han, der vidner om dette, siger: «Ja, jeg
kommer snart.» Amen, kom, Herre Jesus!
Apostlenes Gerninger 1,24 De bad: «Herre, du som kender alles
hjerter, vis os, hvem af de to du har udvalgt
1 Johannesbrev 5,13-15 Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds
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søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Og dette er den
frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, som er
efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi
end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt
ham om.

Salme 16. Salmebogen nr. 550: Beder og I skulle få
Bøn: Fader i Himlene, dine ord giver os mod og tillid til at regne dig for vor
rette Fader og os selv som dine rette børn. Må din Helligånd lede os til at stole
på din faderlige godhed, påkalde dit navn i al nød og ære dig som skaberen og
giveren af alle gode og fuldkomne gaver; ved din Søn, Jesus Kristus, vor
Herre. Amen
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Den første bøn
”Helliget blive dit navn!”
Det vil sige:
Guds navn er i virkeligheden helligt i sig selv; men vi beder i denne bøn, at det også
må blive helligt hos os.

Hvorledes sker det?
Guds navn bliver helligt, når Guds ord læres klart og rent, og vi som Guds børn også
lever helligt efter det. Hjælp os dertil, kære Fader i Himmelen! Men den, som lærer og
lever anderledes, end Guds ord lærer, vanhelliger Guds navn hos os. Bevar os derfra,
himmelske Fader!

Hovedtanken
Vi fortæller andre, hvad vi hedder, så de kan kende os og forholde sig til os.
Hvorfor er det nødvendigt at kende et menneskes navn for at få et
meningsfuldt forhold til vedkommende?
Læs Lukas 11,9-13. Hvordan lærer Jesus os at ære hans faders navn?
9 Som kristne ærer (helliger) vi Guds navn som Fader, når vi kalder på
ham i tro og fortæller andre om hans kærlighed mod os og lever efter
hans ord.
Hvordan kan jeg ære min Faders navn i dag?

Nærmere læsning af Lille Katekismus
250. Hvilken sammenhæng er der mellem denne bøn og det andet bud?
De handler begge om Guds navn, og hvordan vi bruger det. Det andet bud
kræver, at vi ikke misbruger Guds navn eller taler dårligt om ham. I den første
bøn beder vi om, at vi må bruge Guds navn ret.
833

2 Mosebog 20,7 Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for
Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

251. Hvad menes der med ”Guds navn”?
Gud og hans navn kan ikke adskilles. Hans navn indeholder, hvem han er,
hvad han gør og hans nærvær hos os.
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Esajas 42,8 Jeg er HERREN, det er mit navn! Jeg giver ikke min ære til

nogen anden eller min pris til gudebillederne.
Salme 9,2-3 Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte og fortælle om alle dine
undere. Jeg vil glæde mig og fryde mig over dig og lovsynge dit navn, du den
Højeste.
836 4 Mosebog 6,23-27 Sig til Aron og hans sønner: Sådan skal I velsigne
israelitterne. Sig til dem: Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit
ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og
give dig fred. Sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem.
837 2 Mosebog 20,24 … Hvor som helst jeg lader mit navn nævne, vil jeg
komme til dig og velsigne dig.
838 Matthæus 18,20 For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg
midt iblandt dem.»
835

252. Hvad beder vi om, når vi beder om, at Guds navn må blive helligt?
Vi beder om, at Gud, vor Fader, vil hjælpe os til at holde hans navn helligt ved
at
A. tale sandt om hans ord;
839
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Jeremias 23,28 Den, der har mit ord, skal tale mit ord i sandhed.
Johannes 17,17 Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed.

B. leve i overensstemmelse med hans ord.
841

Matthæus 5,16 Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres
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gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.
Efeserbrevet 4,1 Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at
leve, så det svarer til det kald, I fik.

Læs Lukas 19,1-9 om Zakkæus, som besluttede at leve et kristent liv efter at
han var kommet til tro.
253. Hvordan vanhelliges Guds navn?
Vor Faders navn vanhelliges eller vanæres,
A. når nogen i deres undervisning foregiver, at det er Guds ord, men det
faktisk ikke er Guds ord;
843

Jeremias 23,31 Nu kommer jeg over profeterne, siger Herren, for de lader
tungen løbe og siger: ”Han har talt.”

B. når nogen lever i strid med Guds vilje, som Gud har givet os til kende i sit
ord.
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Romerbrevet 2,23-24 Du, som er stolt af loven, du vanærer selv Gud ved
at overtræde loven! For «på grund af jer bliver Guds navn spottet blandt
folkene,» som der står skrevet.

Sammenhænge og anvendelse
254. Hvordan skal vi forholde os til dem, som vanærer Guds navn?
A. Vi skal med mildhed formane dem, som ubevidst misbruger Guds navn
gennem den måde, de taler på, og i deres undervisning.
845

Galaterbrevet 6,1 Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal

I, som har Ånden, hjælpe ham til rette med mildhed; og se til, at du ikke selv
bliver fristet!
846 2 Timotheus 2,23-25 Hold dig fra de tåbelige og hidsige diskussioner; du
ved, at de kun fører til stridigheder, og en Herrens tjener skal ikke strides
med nogen. Han skal være venlig mod alle, være en god lærer og finde sig i
ondt. Han skal med mildhed irettesætte dem, der siger imod, om dog Gud vil
få dem til at omvende sig, så de kommer til erkendelse af sandheden.

B. Vi skal advare dem, som holder fast ved deres falske lære og ikke tager
imod vejledning.
847

Titus 1,9 Han skal holde fast ved lærens troværdige ord, så han er i stand til
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både at formane med den sunde lære og at gendrive dem, der siger imod.
Titus 3,10 Et kættersk menneske skal du vise bort efter en første og en
anden advarsel.

Salme 8. Salmebogen nr. 2: Lover den Herre
Bøn: Hellige Fader, dit navn er helligt i sig selv. Vi beder dig om, at vi må
leve vore liv som dem, du har givet dit hellige navn i dåben. Lad os gøre det
både gennem det, vi siger, og gennem den måde, vi lever på. Hjælp os til
aldrig at vanære dit hellige navn, men ære det i alt, hvad vi siger og gør; ved
Jesus Kristus, vor Herre. Amen.
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Den anden bøn
”Komme dit rige!”
Det vil sige:
Guds rige kommer også af sig selv uden vor bøn; men vi beder i denne bøn, at
det også må komme til os.
Hvorledes sker det?
Når den himmelske Fader giver os sin Helligånd, så vi ved hans nåde tror
hans hellige ord og lever gudfrygtigt her i tiden og dér i evigheden.

Hovedtanken
Et hvert rige og nation her på jorden rammes igen og igen af problemer. Men
hvis Gud har oprettet sit rige ved Kristi liv, død og opstandelse, hvorfor er der
da så mange problemer i verden?
Læs Johannes 18,33-40.
Hvordan misforstod Pilatus det rige, Jesus var kommet for at oprette?
9 Som kristne tror og bekender vi, at Kristus er skjult til stede og regerer
ved Helligånden gennem Evangeliet. Det vil blive fuldt ud åbenbaret, når
Kristus kommer anden gang i herlighed.
Da vi ved, at Kristus vil komme igen og gøre en ende på Djævelen gerning,
som er at sprede vantro, friste til synd og sprede ødelæggelse og død, spørger
vi vor Herre Jesus: Hvordan beskytter du os? Og hvordan skal vi leve i dit
rige?

Nærmere læsning af Lille Katekismus
255. Hvad er Guds rige, som Jesus lærer os at bede om?
Det er Guds nådige herredømme over os mennesker.
A. Han lovede det i Gamle Testamente:
849
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2 Mosebog 15,18 Herren er konge i al evighed.
2 Samuelsbog 7,12.16 Når dine dage er omme, og du har lagt dig til
hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget
kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme.
… Dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid,
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din trone skal være grundfæstet til evig tid.»
Esajas 9,6 Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids
trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det
med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Hærskarers Herres
nidkærhed skal udvirke dette.

B. Guds rige kom nær, da Jesus blev menneske og indledte sin gerning, døde
og opstod.
Markus 1,15 [Jesus sagde:] ”Tiden er inde, Guds rige er kommet nær;
omvend jer og tro på evangeliet!”
853 Kolossenserbrevet 1,13-14 Han friede os ud af mørkets magt og
flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen,
syndernes forladelse.
852

C. Guds rige kommer til os her og nu ved Helligånden gennem Ordet og
sakramenterne.
Lukas 17,20-21 Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige
kommer, svarede han: ”Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage
det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For
Guds rige er midt iblandt jer.”
855 Johannes 3,5 Jesus svarede: ”Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den,
der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige.”
856 Romerbrevet 14,17 For Guds rige er ikke mad og drikke, men
retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.
854

D. Guds rige bliver fuldendt, når Kristus genopretter alle ting og kommer i
herlighed.
Daniel 7,13-14 I nattesynerne så jeg dette: Med himlens skyer kom
en, der så ud som en menneskesøn; han kom hen til den gamle af dage
og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet
ham; alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er
et evigt herredømme, som ikke skal forgå, hans kongerige skal ikke gå
til grunde.
858 Matthæus 25,34 ”Da skal kongen sige til dem ved sin højre side:
Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er
bestemt for jer, siden verden blev grundlagt.”
859 Åbenbaringen 11,15 Den syvende engel blæste i sin basun. Da lød
der høje røster i himlen, som sagde: Verdensherredømmet er nu vor
Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes
evigheder.
857
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Læs Åbenbaringen 21,5 og 22,1-5, hvor vi hørerat Gud ”gør alle ting nyt”.
Guds trone og Lammet vil stå i midten i den himmelske by. Guds Rige vil
være fuldkommen retfærdighed, fred og glæde ifølge profeten Esajas 11,1-9.
256. Hvad betyder det, at Guds rige kommer uden vor bøn?
Det betyder, at Guds nådige herredømme over os ikke afhænger af vore
bønner og anstrengelser; og alligevel lærer Jesus os at søge Guds rige og bede
om, at det må komme.
860

Lukas 12,31-32 Søg derimod hans rige, så skal det andet gives jer i
tilgift. Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer
Riget.

257. Hvad beder vi om vores Fader om i denne bøn?
Vi ønsker, at Guds rige kommer til os, og derfor beder vi om,
A. at Gud vil give os sin Helligånd, så vi kan tro hans ord og lever ”under ham
i hans rige og tjene ham i evig retfærdighed, uskyldighed og salighed”
Salme 51,12-13 Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast
ånd! Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig!
862 Esajas 55,11 [Mit ord] vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men
det gør min vilje og udfører mit ærinde.
863 1 Petersbrev 2,12 Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop
ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode
gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag.
861

B. at Guds ord må blive forkyndt overalt i verden – også ved os – så
Helligånden må bringe andre ind under Hans nådige herredømme.
Apostlenes Gerninger 4,29 ”Og nu, Herre, se dog deres trusler, og
giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed.”
865 Matthæus 9,38 ”Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til
sin høst.”
866 2 Thessalonikerbrev 3,1 I øvrigt, brødre, bed for os om, at Herrens
ord må få frit løb og æres, som det allerede sker hos jer.
864

C. at Jesus vil komme igen snart og tage os ind i sit herlighedsrige.
Filipperbrevet 3,20 Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter
vi også Herren Jesus Kristus som frelser.
868 Åbenbaringen 22,20 Han, der vidner om dette, siger: «Ja, jeg
867
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kommer snart.» Amen, kom, Herre Jesus!
258. Hvad gavner det at leve under Guds nådige herredømme?
Kristus er opstået og regerer ved Gud Faders højre hånd. Han sender frelsens
ord og samler os i sin kirke ved troen på Jesus Kristus. ”Derfra styrer og
hersker han altid over alle skabninger og helliggør dem, der tror på ham,
ved at sende Helligånden i deres hjerter. Helligånden som styrer, trøster
og levendegør dem og forsvarer dem mod djævelen og syndens magt.”
(Den Augsburgske Bekendelse III,5).
Jesus Kristus sender Helligånden i vore hjerter, så vi lever i tilgivelse og
tryghed hos Gud og i hverdagens opgaver og kald er Guds tjenere, indtil
herlighedens rige afløser nådens rige.
Kolossenserbrevet 1,13-14 Han friede os ud af mørkets magt og
flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen,
syndernes forladelse.
870 2 Timotheusbrev 4,18 Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe
mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham være ære i evighedernes
evigheder! Amen.
871 Kolossenserbrevet 3,15 Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den
blev I jo kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær taknemlige.
872 Apostlenes Gerninger 26,18 [Helligånden brugte Paulus som tjener
og vidne overfor hedningerne] for at åbne deres øjne, så de vender om
fra mørke til lys og fra Satans magt til Gud, for at de kan få
syndsforladelse og få samme lod som alle de andre, der er helliget ved
troen på mig.
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Læs Matthæus 5,1-12. I saligprisningerne opmuntrer Jesus os ved at vise os,
hvordan hans rige gør op med alle jordiske riger og forventninger. I
Efeserbrevet 4,17-32 beskriver Paulus det nye liv, hvor vi ikke længere lever
med ”tomme tanker” uden at kende Jesus Kristus.

Sammenhænge og anvendelse
259. Regerer Gud kun over dem, som tror på ham?
Nej, Gud regerer som Skaber over alle mennesker i hele verden. Sådan
opretholder og holder hele sin skabning i gang (”Magtens rige”). Gud regerer
over dem, som tror på ham, er nådig og frelser dem (”Nådens rige”). Og alle,
som tror på Jesus Kristus, ser frem til opstandelsen fra de døde og at Gud
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genopretter hele skaberværket, når Kristus kommer til syne igen
(”Herlighedens rige”).
873

Salme 103,19 Herren har grundfæstet sin trone i himlen, han hersker
som konge over alle.

260. Hvordan regerer Gud som konge over sin skabning?
Gud regerer over sin skabning
A. ved sin godhed, når han giver liv til alle sine skabninger og sørger for dem.
874

Apostlenes Gerninger 14,16-17 ”I tidligere tider har Gud ladet alle
hedninger gå deres egne veje, og alligevel har han vidnet om sig selv
gennem sine velgerninger ved at give jer regn fra himlen og frugtbare
årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde.”

B. ved sin magt, når han forhindrer ondskaben i at få magten over hans
skabning, og når han kræver dem til ansvar, som ødelægger livet.
875

Hebræerbrevet 1,3 Han er Guds herligheds glans og hans væsens
udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord.

Læs Romerbrevet 13,1-7 om Guds herredømme gennem jordiske autoriteter.
Gennem dem sætter Gud grænser for ondskaben og opmuntrer til at gøre godt.

Salme 110. Salmebogen nr. 226 Mægtigste Kriste
Bøn: Kære Fader i himmelen, giv os din Hellige Ånd, så vi kan tro dit hellige
Ord og leve som borgere i dit nåderige her i tiden og til sidst ved din
barmhjertighed få del i dit evige rige. Ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.
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Den tredje bøn
”Ske din vilje, som i Himmelen således også på jorden!”
Det vil sige:
Guds gode og nådige vilje sker også uden vor bøn; men vi beder i denne bøn,
at den også må ske hos os.
Hvorledes sker det?
Når Gud bryder og hindrer enhver ond plan og vilje, der ikke vil lade os
hellige hans navn og ikke lade hans rige komme, hvad der jo er Djævelens,
verdens og vort køds vilje,
og når han styrker og bevarer os faste i hans ord og i troen til vor sidste stund.
Dette er hans nådige, gode vilje.

Hovedtanken
Kristne har altid mødt forhindringer, når de gik udbredte evangeliet i verden.
Hvilke forhindringer ser du i vor tid som forhindrer i at udbrede evangeliet, og
som holder mennesker borte fra at kende Jesus?
Læs Matthæus 26,36-56. Hvilke forhindringer mødte Jesus på sin vej til
korset?
9 Som kristne beder vi her, at Gud vil sørge for, at intet må stå i vejen
for hans gode og nådige vilje, nemlig at hans Ord og hans rige bliver
udbredt.
Hvad er der i mit liv, som truer med at drage mig bort fra Guds ord?

Nærmere læsning af Lille Katekismus
261. Hvad er Guds vilje?
Det er Guds vilje, at alle mennesker lærer ham at kende som deres far og lever
i hans rige med hans Søn som deres Herre. Bønnen hører tæt sammen med
bønnen om, at hans navn må blive helligt og hans rige må komme.
Ezekiel 18,23 Skulle jeg ønske den uretfærdiges død? siger Gud
Herren. Skal han ikke bevare livet, når han vender om fra sine
handlinger?
877 Johannes 6,40 For min faders vilje er, at enhver, som ser Sønnen og
876
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tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den
yderste dag.
878 1 Timotheus 2,4 [Gud, vor frelser,] vil, at alle mennesker skal frelses
og komme til erkendelse af sandheden.
879 1 Thessalonikerbrev 4,3 For dette er Guds vilje, at I skal helliges.
262. Hvad beder vi om i denne bøn?
Vi beder Gud om, at han i overensstemmelse med sin vilje aldrig vil tillade
Satan, verden eller vort eget syndige kød tage Guds navn og troen fra os.
1 Petersbrev 5,8 Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander,
Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at
sluge.
881 1 Johannes 2,15-17 Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i
verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham;
for alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med
jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. Og verden og dens
begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid.
882 Romerbrevet 7,18 Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet
godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke.
880

263. Hvordan gør Gud det?
A. Gud forhindrer Satan (”bryder og forhindrer enhver ond plan og vilje”).
Salme 23,4-5 Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for
du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for
mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit
bæger er fyldt til overflod.
884 1 Petersbrev 1,5 … som af Guds magt ved troen bevares til en frelse,
der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid.
885 2 Thessalonikerbrev 3,3 Men trofast er Herren, han vil styrke jer og
bevare jer fra det onde.
883

B. Gud styrker os med sit ord, så vi kan udholde de lidelser, som vil komme
Romerbrevet 8,28 Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der
elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.
887 2 Korintherbrev 12,9 … men han svarede: «Min nåde er dig nok, for
min magt udøves i magtesløshed.» Jeg vil altså helst være stolt af min
magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig.
886
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1 Petersbrev 2,20-21 Det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I
fejler. Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd
for Gud. Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og
efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor.

Note: Store Katekismus. ”For ligesom Guds navn vil blive æret og hans rige
nødvendigvis må komme også uden vor bøn, således må også Guds vilje ske
og trænge igennem, selv om Djævelen med hele hans slæng larmer meget
imod den og vredes og raser og helt forsøger at udslette evangeliet. Men for
vor egen skyld må vi bede om, at hans vilje trods deres rasen må ske uhindret
også iblandt os, så at de ikke må kunne udrette noget, men vi må stå fast over
for al vold og forfølgelse og lade Guds vilje være vor lyst.” (Store Katekismus
Credo s. 133)
Læs 1 Mosebog 50,15-21 og se, hvordan Gud brød og forhindrede Josefs
brødres onde vilje; Job 1,1-2,6, hvordan Gud ikke tillader Satan at
ødelægge Job; og Apostlenes Gerninger 9,1-19, hvordan Paulus bliver
omvendt, sådan som Gud ville det.
264. Hvornår vil Satans nederlag være endegyldigt?
A. Kristus har allerede besejret Satan ved sit liv, sin død og opstandelse.
889

1 Johannes 3,8 Den, der gør synden, er af Djævelen, for Djævelen har
syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at
tilintetgøre Djævelens gerninger.

B. Gud har lovet, at Satan vil blive forbandet for evigt, og at døden dermed vil
forsvinde, og at vores syndige natur vil blive fjernet.
Romerbrevet 16,20 Men fredens Gud vil snart lægge Satan knust
under jeres fødder. Vor Herre Jesu nåde være med jer!
891 1 Johannes 3,2 Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke
åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi
blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er.
892 1 Korintherbrev 15,50-53 Men det siger jeg jer, brødre: Kød og blod
kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det
uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle
sove hen, men vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, ved den
sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som
uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal
iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed.
890
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Sammenhænge og anvendelse
265. Hvad er Guds vilje med mit liv?
A. Gud ønsker, at jeg bliver og forbliver hans barn ved troen på Jesus;
B. at jeg lever som hans adopterede barn efter hans ord og vidner om Kristus
C. at jeg modstår Djævelen og alt det, som vil forhindre Guds vilje i at ske
med mig.
266. Hvad er Guds vilje med mit liv?
Gud har givet mig klar besked om, hvad der betyder noget i min hverdag (De
ti bud). Men Gud overlader også mange beslutninger i hverdagen til os (hvad
vi skal spise, hvor vi skal gå i skole, hvilken bil vi køber osv.) Når vi træffer
sådanne afgørelser i hverdagen, skal vi ikke være bekymrede og plage os selv
med at finde ud af, hvad Gud præcis vil, for vi ved, at vi lever under hans
faderlige omsorg.
267. Hvordan kan jeg træffe de rette afgørelser som kristen i almindelige
hverdags-spørgsmål?
A. Gud giver mig frihed til at træffe mine egne beslutninger i hverdagsting.
Han har givet mig De ti Bud som vejledning, når jeg skal træffe en beslutning.
Han indbyder mig også til at bede om visdom, så jeg kan vælge at gøre det,
der bedst svarer til vejledningen i hans ord.
B. Når jeg skal træffe en afgørelse, kan jeg også overveje de mange gaver,
Gud har givet mig i min hverdag: mine særlige kald og opgaver (se hustavlen),
mine evner o interesser, og hvad mennesker omkring mig behøver, de
muligheder, som Gud har givet mig, og andre menneskers råd og vejledning.
C. Og jeg kan bede om Guds velsignelse over min beslutning vel vidende, at
jeg dagligt synder meget og aldrig helt kan undgå synden i dette liv. Jeg lever
hver dag i syndernes forladelse hos Jesus, og jeg ved, at min gud er en Gud,
som velsigner, og som lover at lade alt virke sammen til bedste for mig i sidste
ende.

Salme 19. Salmebogen 351 vers 3
Bøn: Barmhjertige Fader, du styrer alle ting i himmel og på jord. Vi ved, at
din gode og nådige vilje sker uden vor bøn. Vi beder om, at du vil bekæmpe
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alt, hvad der er imod din vilje: djævelen, verden og vor egen syndige natur. I
din barmhjertighed beder vi om at du vil styrke og bevare os faste i dit ord og i
troen alle vort livs dage og til sidst give os den arv, du har forberedt til os i
Kristus Jesus, som lever og regerer med dig og Helligånden, én Gud nu og i
evighed. Amen.
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Den fjerde bøn
”Giv os i dag vort daglige brød!”
Det vil sige:
Gud giver dagligt brød, også uden vor bøn, endog til alle onde mennesker;
men vi beder i denne bøn, at han vil lade os skønne på det og modtage vort
daglige brød med taksigelse.
Hvad forstås da ved dagligt brød?
Alt, hvad der behøves til livets ophold og trivsel, for eksempel mad, drikke,
klæder, sko, hus, hjem, marker, kvæg, penge, ejendom, from ægtefælle,
fromme børn, fromme medhjælpere, from og retsindig øvrighed, god regering,
godt vejrlig, fred, sundhed, tugt og ære, gode venner, trofaste naboer og alt,
hvad her nævnes kan.

Hovedtanken
Fjern vort ”daglige brød”: luften, vi indånder, vandet, vi drikker, maden, vi
spiser, boligen, som huser os, og øvrigheden, som beskytter os – da dør vi.
Da alt dette er helt afgørende for os, hvordan kan det da være, at vi tager det
som en selvfølge og ikke er dybt taknemmelige?
Læs 2 Mosebog 16,1-21. Hvad udfordrede israelitterne i den måde Gud
sørgede for dem på?
9 Som kristne beder vi om, at vi må være taknemmelige for alle ting
(også alle de almindelige ting), som Gud giver os dagligt, hvorved han
holder os i live.
Hvilke vaner og hvilken praksis kan hjælpe mig til bedre at erkende, hvordan
Gud dagligt opretholder mit liv?

Nærmere læsning af Lille Katekismus
268. Hvad fokuserer denne bøn på?
Den fokuserer på at kende Gud som giveren af alle ting og på at takke for alle
hans de gaver, han som Skaber giver os for at opretholde vores liv. Med andre
ord: Vi beder om alle de gaver, som er nævnt i Trosbekendelsens første
artikel.
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269. Hvorfor sørger Gud for alles jordiske behov, også uden at nogen
beder?
Som vor kærlige Skaber ser Gud til hele sin skabning og sørger for både
kristne og ikke-kristne, for mennesker og alle andre levende væsner.
Matthæus 5,45 Han lader sin sol stå op over onde og gode og lader
det regne over retfærdige og uretfærdige.
894 Apostlenes Gerninger 14,16-17 I tidligere tider har Gud ladet alle
hedninger gå deres egne veje, og alligevel har han vidnet om sig selv
gennem sine velgerninger ved at give jer regn fra himlen og frugtbare
årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde.
895 Salme 104,21 Løverne brøler efter bytte og kræver deres føde fra
Gud.
896 Salme 145,15-16 Alles øjne er rettet mod dig, og du giver dem deres
føde i rette tid. Du åbner din hånd og mætter alle skabninger med det,
de ønsker.
893

270. Hvad mener vi med ”dagligt brød”?
Den fokuserer på at kende Gud som giveren af alle ting og på at takke for alle
897

Esajas 55,2 Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød, jeres
løn for noget, der ikke mætter? Hør dog på mig, så skal I spise godt og
svælge i fede retter.

Note: Denne bøn indeholder alt, som hører til livet i denne verden
(St.Katekismus III,73).
271. Hvorfor siger vi ”det daglige”?
”Det daglige” fremhæver, hvordan vi hvert øjeblik og hver eneste dag i livet er
afhængige af, at Gud sørger for os.
Apostlenes Gerninger 17,28 For i ham lever vi, ånder vi og er vi.
Jakob 4,15 I skulle hellere sige: ”Hvis Herren vil, så skal vi leve og
kan gøre det eller det.”
900 Salme 104,27-29 Alle har det håb til dig, at du giver dem føde i rette
tid; du giver dem, og de samler op, du åbner din hånd, og de mættes
med gode gaver; du skjuler ansigtet, og de forfærdes, du tager deres
ånd bort, og de dør og bliver til jord igen;
898
899
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272. Hvad beder vi da om i denne bøn?
Vi beder om – i ydmyghed –
A. at vi må se hen til Gud og vente os alt godt af ham, så vi ikke bekymrer os
om fremtiden;
Matthæus 6,26 Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler
ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt
mere værd end de?
902 Matthæus 6,34 Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen
i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok
i sin plage.
903 1 Petersbrev 5,6-7 Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil
han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham,
for han har omsorg for jer.
901

Note: I 2 Mosebog 16,17-26 fik Israels folk dagligt manna, og dagen før
sabbatten fik de dobbelt portion.
B. at vi modtager alle legemlige velsignelser med tak;
Salme 106,1 Halleluja. Tak Herren, for han er god, hans trofasthed
varer til evig tid.
905 Efeserbrevet 5,19-20 Tal til hinanden med salmer, hymner og
åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud
Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn.
906 1 Timotheus 4,4-5 For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke
forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved Guds
ord og ved bøn.
904

Læs Markus 10,46-52 om Jesus, der helbreder den blinde Bartimæus, og
Lukas 17,11-19 om de ti spedalske.
C. at vi er tilfredse med det, vi har fået af Gud.
1 Timotheus 6,8 Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det.
Johannes 6,12 Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple:
”Saml de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.”
909 Ordsprogenes Bog 30,8-9 Hold løgn og løgneord borte fra mig! Giv
mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der
tilkommer mig, for at jeg ikke skal blive så mæt, at jeg fornægter dig
og siger: ”Hvem er Herren?” og for at jeg ikke skal forarmes og blive
en tyv og krænke min Guds navn.
907
908

Læs Lukas 12,15-21, Lignelsen om den rige tåbe.
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Sammenhænge og anvendelse
273. Hvordan sørger Gud for vort daglige brød?
A. Han gør jorden frugtbar, så den giver os alt, hvad vi behøver.
Salme 104,14 Græs lader du gro til kvæget og planter til tjeneste for
mennesker, så der frembringes brød af jorden.
911 Salme 145,15-16 Alles øjne er rettet mod dig, og du giver dem deres
føde i rette tid. Du åbner din hånd og mætter alle skabninger med det,
de ønsker.
910

B. Han velsigner os med evnen til at arbejde og nyde jordens frugtbarhed.
912

2 Thessalonikerbrev 3,10-12 For allerede da vi var hos jer, bød vi
jer, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden. Vi har
nemlig hørt, at der er nogle blandt jer, der lever uordentligt; de
arbejder ikke, men blander sig i ting, som ikke kommer dem ved.
Dem byder og formaner vi ved Herren Jesus Kristus, at de skal
arbejde støt og stille og selv skaffe sig til livets ophold.

C. Han velsigner os med en god øvrighed og en stabil økonomi, som gør, at vi
kan arbejde og få vort daglige brød.
913

1 Timotheusbrev 2,1-2 eg formaner da først af alt til bønner og
anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; bed for
konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv,
i al gudfrygtighed og agtværdighed.

274. Giver Gud mig dagligt brød udelukkende for at tække mine egne
behov?
Nej. Gud vil, at vi deler med andre, som har brug for det, og at vi tager dem
med i vor forbøn.
1 Timotheus 5,8 Den, som ikke sørger for sine egne, og særlig for sin
egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro.
915 Hebræerbrevet 13,16 Glem heller ikke godgørenhed og gavmildhed;
det er den slags ofre, Gud finder behag i.
916 1 Johannes 3,17-18 Den, der har jordisk gods og ser sin broder lide
nød, men lukker sit hjerte for ham -- hvorledes kan Guds kærlighed
blive i ham? Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i
gerning og sandhed.
914
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275. Hvis Gud sørger for alle på denne måde, hvorfor er der da nogen, som
mangler dagligt brød?
Hungersnød, mangel på mad og al anden nød er en følge af, at vi lever i en
verden, som er faldet fra Gud. Menneskers synder som fx grådighed,
ufølsomhed og dovenskab bidrager til nøden i verden. Og i en syndig verden
bidrager bestikkelse og korruption i samfundets øverste lag til, at mennesker
mangler dagligt brød. ”Der er i høj grad brug for at vi beder for øvrigheden og
alle i høje stillinger, fordi Gud gennem dem sørger for, at vi får dagligt brød”
(St. Katekismus III 74).

Salme 103. Salmebogen nr. 2 vers 3.
Bøn: Nådige Fader, du åbner din hånd og mætter alt, hvad der lever. Lær os at
erkende, at du er vor Herre, som sørger for alt, hvad vi behøver både legemligt
og sjæleligt, så vi kan takke dig for alle dine rige gaver, ved Jesus Kristus, vor
Herre. Amen.
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Den femte bøn
”Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.”
Det vil sige:
Vi beder i denne bøn, at vor Fader i Himmelen ikke vil se på vor synd og for
dens skyld afvise vor bøn. For vi er ikke værdige til noget af det, vi beder om,
og har heller ikke fortjent det. Men vi beder, at han vil give os alt af nåde. For
vi synder daglig meget og fortjener kun straf. Sådan vil vi i sandhed også selv
af hjertet tilgive og gøre godt mod dem, der forsynder sig mod os.

Hovedtanken
Mennesker kan ikke leve i fred med hinanden, hvis ikke de tilgiver hinanden.
Hvordan plager det os, når vi ikke vil tilgive, og når vi ikke vil tage imod
tilgivelse?
Læs Matthæus 18,21-25. Overvej, hvor rigt og fuldkomment Gud har tilgivet
os, og hvordan han ønsker, at hans tilgivelse ændrer den måde, vi lever
sammen med hinanden på!
9 Som kristne beder vi om, at vi for Kristi skyld må kende glæden og
troen ved at blive tilgivet og ved at tilgive andre.
Er der mennesker i mit liv, som jeg ikke lever i fred med, fordi jeg ikke har
tilgivet dem?

Nærmere læsning af Lille Katekismus
276. Hvad beder vi om i denne bøn?
Vi beder vor Fader i himlen om nådigt at tilgive os vore synder for Kristi
skyld.
Salme 51,3-4 Gud, vær mig nådig i din godhed, udslet mine
overtrædelser i din store barmhjertighed! Vask mig fuldstændig ren
for skyld, rens mig for synd!
918 Salme 130,3-4 Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da
bestå, Herre? Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig.
919 Lukas 18,13 Gud, vær mig synder nådig!
917

277. Hvorfor har vi brug for at bede Gud om tilgivelse?
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A. Vi synder dagligt meget og fortjener kun straf.
Ordsprogenes Bog 28,13 Den, der vil skjule sine overtrædelser, går
det ikke godt, men den, der bekender dem og holder op med dem,
finder barmhjertighed.
921 Salme 19,13 Hvem lægger mærke til uforsætlige synder? Rens mig
for skjulte synder!
922 1 Mosebog 32,10 Og Jakob bad: «Min fader Abrahams Gud og min
fader Isaks Gud, Herre, du, som sagde til mig: «Vend tilbage til dit
land og til din slægt; jeg vil vise dig godhed.»
920

B. Vi beder om Guds tilgivelse, for uden den kan vi ikke bede til Gud om
noget som helst eller forvente, at han i nåde hører og svarer os.
Esajas 59,2 Det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud; jeres
overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer.
924 Ordsprogenes Bog 28,13 Den, der vil skjule sine overtrædelser, går
det ikke godt, men den, der bekender dem og holder op med dem,
finder barmhjertighed.
925 Efeserbrevet 6,16-18 Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan
slukke alle den Ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens
sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid
bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i
forbøn for alle de hellige.
923

C. Tilgivelse sætter os fri ved at give os fred med Gud.
926

Salme 32,1-5 Salig* den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder
er blevet skjult; saligt* det menneske, som Herren ikke tilregner
skyld, og i hvis sind der ikke er svig. Da jeg tav, sygnede min krop
hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tungt
på mig, min livskraft svandt ind i sommerens hede. Sela. Min synd
bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde: Jeg vil
bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld.
* I DDB 1992 oversættes med ”lykkelig”.

Note: ”Hvis Gud ikke uden ophør tilgiver os, er vi fortabte. … For hvor hjertet
ikke har det rette forhold til Gud og ikke stoler på ham, vil det aldrig driste sig
til at bede. Men sådan en tillid og et glad hjerte kan ingen have uden at vide, at
ens synder er tilgivet.” (St. Katekismus III 91-92).
278. Hvorfor er tilgivelse vigtigt for mit eget liv i Kristus?
A. Mit behov for Guds tilgivelse minder mig om, at jeg ikke er bedre end
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andre.
Salme 130,3-4 Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da
bestå, Herre? Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig.
928 Romerbrevet 3,23-24 For alle har syndet og har mistet herligheden
fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved
forløsningen i Kristus Jesus.
929 1 Johannes 1,8-10 Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv
på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vore synder,
er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os
for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til
en løgner, og hans ord er ikke i os.
927

B. Guds tilgivelse gør, at jeg kan tilgive andre, og den befrier mig fra vrede og
modvilje overfor dem.
Matthæus 6,14-15 For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil
jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker,
vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.
931 Matthæus 18,21-22 Da kom Peter til ham og spurgte: «Herre, hvor
mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod
mig? Op til syv gange?» Jesus svarede ham: «Jeg siger dig, ikke op til
syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.
932 Efeserbrevet 4,32 Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og
tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.
930

Læs 1 Mosebog 50,15-21 om Josef, der tilgav sine brødre; Matthæus 18,2335 om tjeneren, der ikke ville tilgive; og 1 Timotheusbrev 1,15, hvor Paulus
siger, at han er den største synder af alle.
Note: ”Ligesom vi dagligt synder meget mod Gud, og han alligevel tilgiver os
alt af nåde, sådan må vi også altid tilgive vor næste, som skader os, er voldelig
og handler ondsindet mod os, osv. Tilgiver du ikke, da tro heller ikke, at Gud
tilgiver dig” (Store Katekismus III 94-95).
279. Afhænger Guds tilgivelse af vores evne til at tilgive andre?
Nej. Det synes måske, som om Jesus gør sin tilgivelse afhængig af, om vi
tilgiver andre, når han siger: ”Forlad os .. som vi også forlader” (Matthæus
6,12). Om dette lærer Skriften to sandheder, som hører sammen. Først: Gud
har tilgivet verdens synd alene for Kristi skyld; derfor kan jeg ikke fortjene
tilgivelse ved at tilgive andre. For det andet: hvis vi hårdnakket afviser at
tilgive andre, forkaster vi Guds tilgivelse både til dem og til os selv.
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Romerbrevet 5,2.10 Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde,
som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. … For mens
vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn
døde; så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses, ved
at han lever.
934 Kolossenserbrevet 3,13 Bær over med hinanden og tilgiv hinanden,
hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer,
skal I også gøre.
935 Matthæus 6,15 Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller
ikke tilgive jeres overtrædelser.
936 Matthæus 18,35 Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver
eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder.
933

Note: Gud tilgiver dig ikke, ”fordi du selv tilgiver. For Gud tilgiver frit og
uden nogen betingelser af ren nåde, fordi han har lovet det, sådan som
Evangeliet lærer” (Store Katekismus III 96). Se Store Katekismus III afsnit
93-98, hvor det forklares mere grundigt om, hvordan vores tilgivelse kan være
et tegn på Guds langt større nåde og tilgivelse.

Sammenhænge og anvendelse
280. Indebærer tilgivelsen, at jeg skal ”tilgive og glemme”?
At tilgive er ikke ensbetydende med, at man ikke husker det forkerte, andre
gjorde mod os. Men vi beder vor Fader i himlen om at befri os fra vrede og
modvilje, som kan vækkes hos os, når vi husker på det, andre gjorde mod os.
Vi overgiver det hele i Hans barmhjertige hænder og stoler på, at Han vil hele
sårene over tid.
937

1 Korintherbrev 13,4-5 Kærligheden er tålmodig, kærligheden er
mild, … den bilder sig ikke noget ind, … søger ikke sit eget, hidser
sig ikke op, bærer ikke nag.

Salme 32. Salmebogen nr. 446 ”Til dig alene, Herre Krist” vers 2-3.
Bøn: Barmhjertige Fader, vore synder gør os uværdige til at bede dig om
noget som helst. For din kære søns skyld, fordøm os ikke for vore synder, men
hør vort råb om nåde og tilgiv os vore overtrædelser.
Du har gjort os levende med din tilgivelse, og vi ønsker af hjertet at tilgive og
gøre godt mod dem, som synder mod os, ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.
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Den sjette bøn – oversættelse på vej
”Og led os ikke ind i fristelse!”
748
749
750

1 Petersbrev 5,8-9
Jakobs brev 1,13-14
2 Timotheus 3,1-4

751
752

Matthæus 24,9-14
Markus 9,24

753
754

1 Korintherbrev 10,12-13
Markus 14,38

755
756
757

Galaterbrevet 5,19-21
Åbenbaringen 3,10
Ordsprogenes Bog 1,10

758
759
760

Romerbrevet 13,14
1 Korintherbrev 10,13
Efeserbrevet 6,11.17-18

761
762
763

Jakobs Brev 1,13
Johannes 6,5-6
Jakobs Brev 1,2-3
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Den syvende bøn – oversættelse på vej
”Men fri os fra det onde!”
764
765

Salme 121,7-8
2 Thessalonikerbrev 3,3

766
767

Salme 20,1-2
Salme 59,1

768
769
770

Apostlenes Gerninger 14,22
Salme 91,9-10
Ordsprogenes Bog 3,11-12

771
772
773
774
775

Galaterbrevet 1,4-5
2 Thessalonikerbrev 3,3
2 Timotheus 4,18
Åbenbaringen 14,13
Åbenbaringen 21,4

776
777
778
779

Esajas 14,12-15
2 Korintherbrev 11,14
1 Petersbrev 5,8
Åbenbaringen 12,9

780
781
782

Johannes 8,44
Efeserbrevet 2,1-2
Matthæus 4,8-10

783
784
785

Salme 46,1-3
2 Thessalonikerbrev 3,3
Kolossenserbrevet 1,11-14
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Afslutningen – oversættelse på vej
”For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.”
786
787
788

1 Krønikebog 29,11
Jakobs brev 1,17
Salme 103,2-3

789
790

Salme 33,6
Efeserbrevet 3,20-21

791
792

Salme 113,4-5
1 Timotheus 1,17

793
794

Ordsprogenes Bog 15,8
Ordsprogenes Bog 15,29
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