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VI HAR MANGE FORSKELLIGE BILLEDER AF GUD
Rundt omkring i verden findes der mange forskellige op-
fattelser af Gud.

Nogle betragter Gud som en universel energi, der gen-
nemstrømmer alting, og som alle er en del af.

Andre opfatter Gud som en upersonlig styrende kraft, 
man kunne kalde skæbnen, som trækker i trådene uden 
ellers at ville have med os at gøre. 

Andre igen ser Gud som en kold og hård dommer, der er 
svær at formilde eller gøre tilfreds. 

Endelig er der dem, der slet ikke tror, der findes nogen 
gud.

Som kontrast til alle disse gudsbilleder står Bibelens 
Gud. Det er ham, vi skal beskæftige os med i dag: Om 
Gud findes, hvordan han viser sig, og hvem han er. 

HVAD VED 
VI OM GUD?

1. SAMLING OM GUD
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GUD ER TIL
GUD ER DEN, BIBELEN SIGER, HAN ER

Bibelen er vores guide til at kende og forstå Bibelens Gud. I 
Bibelen åbenbarer Gud sig selv for dem, som tror på ham.

Profeten Esajas skriver om Gud: 

»Gud, den eneste Gud, skabte himlen, han formede 
jorden, han lod den være solid og urokkelig, han skab-
te den ikke til at stå tom, men så mennesker kunne bo 

på den. Gud siger: ”Jeg er Gud, jeg er den eneste.«  
(Es 45,18)

At Gud er til, er ikke noget, vi kan bevise, men noget, vi 
tror på. Det er heller ikke noget, der kan modbevises. 
Der findes ingen viden, der udelukker Guds eksistens.

Troen kan altså være vores reaktion på Bibelens udsagn 
om Gud.

Der er rigtig mange gode grunde til at tro, at Gud er den, 
Bibelen siger, han er. Det giver os nemlig svar på nogle af 
livets helt store spørgsmål:

GUD FORKLARER MORALSKE VÆRDIER

1 / For det første forklarer det, hvor menneskehedens 
moralske værdier kommer fra: 
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Gud skabte mennesket forskelligt fra dyrene med evne 
til at elske og med muligheden for at vælge det gode 
frem for det onde. 

Menneskets moralske natur afsløres f.eks. ved, at alle 
mennesker over hele kloden finder det problematisk, at 
en mand hugger en anden mands kone eller slår sin nabo 
ihjel.

GUD FORKLARER UNIVERSETS OPSTÅEN

2 / For det andet forklarer det universets og livets opstå-
en: 

Mennesker har altid søgt efter en mening med livet i et 
opgør mod tanken om, at mennesket er en tilfældighed.

Mennesket er derimod skabt af Gud med et formål og 
er altså ikke et resultat af en tilfældig udvikling i et uper-
sonligt univers.

Guds skabelse fortæller, at du er værdifuld. Du er ikke en 
tilfældighed, men du er gennemtænkt og har værdi som 
menneske.

GUD FORKLARER NATURENS ORDEN

3 / For det tredje forklarer Gud, at der er en designer bag 
skaberværket. De uendelig mange geniale og komplek-
se strukturer, som selv den mindste levende organisme 
er udstyret med, er ikke naturens tilfældighed, men tek-
nisk design på højeste plan.
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GUD LADER SIG IKKE BEVISE
Men det er sandt, at vi ikke kan se Gud eller bevise hans 
eksistens med videnskabelige metoder, for Gud kan ikke 
rummes i den skabte verdens begrænsninger. 

Den russiske kosmonaut, Jurij Gargarin, meddelte tri-
umferende efter sin første tur i rummet i 1961: »Jeg så 
ingen Gud deroppe!« og blev dermed bekræftet i sin tro 
på, at Gud ikke er til. 

Men at argumentere for, at Gud ikke eksisterer, fordi vi 
ikke kan se ham, svarer til, at Tintin argumenterer for, at 
han ikke er tegnet af nogen, fordi han ikke kan se sin teg-
ner. Eller andre ting, vi ikke kan se, som alle ved findes, 
f.eks. kærlighed, sorg eller smerte. 
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NATUREN  
VIDNER OM 

GUDS FANTASI
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EN GENIAL ARKITEKT
Det påstås nogle gange, at jo mere videnskaben kan forkla-
re, jo mindre har vi brug for Gud. Men det forholder sig lige 
omvendt. 

Vi beundrer Utzons operahus i Sidney, når vi ser det, og 
vores respekt bliver endnu større, når vi studerer med 
hvor stor elegance og genialitet, han har løst de kompli-
cerede konstruktioner. 

Vi lytter til en koncert, og vores beundring for kompo-
nisten bliver blot endnu større ved at opleve koncerten 
live og se, hvordan fantastiske lydbilleder bliver skabt af 
mange forskellige fint afstemte instrumenter.

Gud giver sig også til kende over for os gennem de ting, han 
har skabt og stadig skaber omkring os. 

VIDENSKAB ER GUDSTJENESTE

Newton, Kepler og Galileo var med til at grundlægge 
den moderne naturvidenskab. De troede på Gud og be-
tragtede deres arbejde som en gudstjeneste. For dem 
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var formålet med de videnskabelige opdagelser at ære 
Gud.

Jo mere detaljeret vores viden om livet og naturen bli-
ver, jo større bliver også vores forundring over den gud-
dommelige genialitet, der ligger bag. 

Apostlen Paulus sagde: 

»De (menneskene) har ingen undskyldning, for de har 
adgang til alt det, man kan vide om Gud. De kan jo se, 

hvad han har skabt. Selvom Gud er usynlig, har man lige 
siden verdens skabelse kunnet tænke sig til hans evige 

kraft og guddommelighed ud fra de ting, han har gjort.«  
(Rom 1,9-20)
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GUD TALER 
GENNEM  
BIBELEN
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Men Gud giver sig også direkte til kende for os gennem 
Bibelen. Bibelen er Guds ord, som vi kan have tillid til. 

Paulus skriver om Bibelen til sin elev Timotheus: 

»Skrifterne er alle sammen inspireret af Gud.«  
(2 Tim 3,16)

GUD ÅBENBARER SIG I BIBELEN

Gud åbenbarer sig i Bibelen på to måder: Gennem alle be-
retningerne og gennem sin søn, Jesus. 

Bibelen beretter detaljeret om Guds indgreb i historien, fra 
skabelsens morgen og helt frem til de første menigheders 
tid. 

Ved at læse Bibelens beretninger kan vi lære Gud at ken-
de som Noas Gud, Abraham, Isak og Jakobs Gud – en 
Gud, der taler til mennesker, er til stede og griber ind i 
historien. 

Jesus Kristus er Guds søn. Alt, hvad Jesus sagde og 
gjorde, viser os, hvem Gud er. 
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GUD ER EN PERSON
Bibelen lærer os, at Gud er en person. Han er altså ikke 
en udefinerbar kraft eller energi. Gud hører, ser, taler og 
handler.

Han kan elske, og han kan hade, føle glæde og føle sorg. 
Alt det, der karakteriserer et menneske som en person, 
har sit udspring i Guds væsen. Bibelen lærer os, at Gud 
skabte os, så vi kom til at ligne ham.

»Gud sagde til sig selv: ”Lad os nu forme mennesket. 
Det skal ligne os.«  

(1 Mos 1,26)

Gud ønsker et personligt fællesskab med os.

GUD ER ALMÆGTIG

Bibelen lærer os, at Gud er almægtig. Han er den, der har 
skabt verden og alt, som lever.  

»I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden ...«  
(1 Mos 1,1)

Ethvert menneske på jorden har fået livet af ham. 

Profeten Esajas skriver:

»Gud ...  gav åndedræt til menneskene, han gav liv til 
alle.«  

(Es 42,5) 
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Det er også ham, der holder det hele i gang. Gud har hele 
verden i sin hånd. 

Guds almagt er ubegribelig for os. Han har styr på alt, 
hvad der sker. 

Men samtidig kender han hvert eneste menneske på jor-
den bedre end nogen anden. 

Jesus lærte sine disciple, at de frimodigt kunne bede  
til ham. 

»Jeres far ved, hvad I har brug for, allerede inden I 
beder ham om det.«  

(Matt 6,8)

GUD ER HELLIG OG RETFÆRDIG

Bibelen lærer os også, at Gud er hellig og retfærdig. At 
Gud er hellig vil sige, at han er fuldkommen. At Gud er 
retfærdig vil sige, at han ikke bruger sin magt tilfældigt 
eller hensynsløst, men i overensstemmelse med sin 
gode vilje. 

Guds væsen er standarden for alt, hvad der er rigtigt og 
godt. Da Gud skabte mennesket i sit billede, fik vi et aftryk 
af denne standard i vores personlighed: Samvittigheden. 

Men aftrykket er skrøbeligt, for fornemmelsen af rigtigt 
og forkert præges af de holdninger, vi møder i vores om-
givelser. 

Fordi Gud er hellig og retfærdig, har han ret til at dømme 
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os for vores forkerte handlinger. Vi skal stå til regnskab 
for ham, og han vil dømme os helt retfærdigt.

GUD ER KÆRLIG OG BARMHJERTIG

Bibelen lærer os også, at Gud er kærlig og barmhjertig. 
Al kærlighed kommer fra Gud – ja, der står ligefrem i Bi-
belen, at Gud ER kærlighed (1 Joh 4,8).

Når Gud hader det onde og forkerte, vi gør, er det fordi, 
det onde er et oprør mod kærligheden, og det skiller os 
fra ham. 

Nu kunne Gud, der er retfærdig, dømme os retfærdigt, 
så alle ville gå fortabt, men hans kærlighed er lige så stor 
som hans retfærdighed. 

GUD HAR OMSORG FOR HVER ENKELT

Han elsker alle mennesker betingelsesløst, og han ønsker 
at frelse os alle fra den ondskab, der skiller os fra ham. 

»Derfor tog Jesus al vores ondskab og dom på sig. 
På denne måde viser Gud sin retfærdighed. En an-

den fik straffen, sådan at den, der tror på Jesus ikke 
modtager straffen « 

(Rom 3,26)

GUD ER VORES FAR

Gennem Bibelen lærer vi, at vi er Guds børn. Gud ønsker 
at være vores far. En perfekt og fuldkommen far.
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At Gud er vores far er ikke bare valgt af pædagogiske 
grunde eller for at bruge et billede fra vores hverdag. 

Nej, Gud er alle fædres forbillede (Ef 3,15) – selvom de 
jordiske fædre har mange problemer med at leve op til 
det himmelske forbillede.  

VI ER BØRN AF GUD

At være barn betyder at få hjælp og vejledning, aldrig at 
være overladt til sig selv og at vokse med opgaverne, 
men også at blive opdraget, irettesat og tilgivet, når vi 
har fejlet. 

Gud elsker os med en fuldkommen kærlighed og vil os 
det bedste. Denne betingelsesløse kærlighed kan vi altid 
regne med. For Gud findes, han elsker os og er vores far. 


