Af nåde ved tro

JESUS ACADEMY ■ TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD
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For nogle dage siden lagde jeg ud en FaceBook status angående hvad
der egentlig frelser ifølge Efeserbrevet 2:8 - er det "af nåde" eller "ved
tro". Om du har læst verset så ved du godt at både "af nåde" og "ved
tro" står i samme vers. Så begge dele er tydeligvis en del af frelsen og
kan nok ikke skilles ad, men hvilken af disse to elementer er det der
forløser frelsens under.
Det har vært spænende at læse de kommentarer som folk har kommet
med. Faktisk synes jeg det har vært mege lærerigt, så tak til alle jer der
har bidraget.

Hvorfor er det så vigigt?
Måske tænker du at det egentlig er et "bagatel spørgsmål" som egentlig
ikke er af betydning, men faktisk så fremhæver spørgsmålet et vigtig
point som Keld var ind på. Det er at om det er nåden som frelser os, så
er det jo ingen kriterie for at blive frelst.
Nogle vil måske mange sige: "Ja, men det er jo rigtig. Vi er frelst af
nåde og det er udelukkende Guds værk!" ...og igen må man konstatere
at det er rigtig. Men om man misforstår denne sandhed kommer man
hurtig der hen at du bliver lige frelst ved at tro på Mohammed som på
Jesus. For det handler jo ikke om hvad du gør ...og på trods af de
forkerte ting vi gør, så frelser Gud os af nåde.
Men det er vigtig at læse hele Efeserbrevet 2:8 og ikke kun plukke ud
hvad man kan lige.
Efeserbrevet 2:8
For af den nåde er I frelst ved tro.
Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.

Efeserbrevet 2:8 har 3 vigtige elementer
1. Det er av nåde at vi kan blive frelst
2. Dette sker ved tro på Jesus Kristus
3. At denne løsning nu er mulig skyldes ikke os selv,
men det er en gave i fra Gud.
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Jesus er frelseren
Da jeg på min FaceBook lagde ud spørgsmålet om vi er frelst "ved tro"
eller "af nåde", kom Anita en ret vigtig kommentar og det var at det er
Jesus som frelser... og det er faktisk et vigtig point.
!

Den tro der frelser os, er ikke troen på at der findes mere mellem

himmel og jord end de fleste andre steder. Det som frelser os er at vi
har tillid til en person og hvad Han har gjort - nemlig Jesus Kristus.
Frelse afhænger ikke af hvor meget du ved om Bibelen, Gud Jesus, osv.
Den afhænger ikke af religiøse øvelser eller gode gerninger, men det
findes et kriterie for frelse. Om jeg får del i frelsen eller ikke afhænger
af hvordan mit forhold til Jesus er.
! Selv om Gud er nådig så får jeg ikke nyde godt af Guds nåde før jeg
får det rette forhold til Jesus.
Johannes 1:12
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn,
dem, der tror på hans navn;
Johannes 3:18
Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede
dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.
Johannes 3:36
Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod
Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.«
Johannes 11:25-26
Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på
mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig,
skal aldrig i evighed dø. Tror du det?«
Johannes 16:8-9
Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om
retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig;
Apostlenes Gerninger 10:43
Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham,
skal få syndsforladelse ved hans navn.«
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Apostlenes Gerninger 26:17-18
Dem sender jeg (Jesus) dig (Paulus) til 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 (Jesus).
Romerbrevet 3:22-24,28
Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen
forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent
gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus... For
vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger.
Romerbrevet 5:1-2
Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor
Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde,
som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed.
Romerbrevet 10:9-11
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 med
hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse,
for Skriften siger: »Ingen, som tror på ham, skal blive til skamme.«
Galaterbrevet 3:22
Men Skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på
Jesus Kristus kunne gives dem, som tror.
På grund af vores forståelse af ordet “tro” så misforstår vi ofte hvad
det egentlig vil sige at “tro på Jesus”. At tro på Jesus er ikke at have en
antagelse af at Han har eksisteret, men at have en tillid til den Han er.
Hebræerbrevet 11:1
Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.
Bibelens definition af tro er at have en fast tillid/overbevisning om
noget. Derfor ser vi i Hebræerbrevet kapitel 11 at troen kom til syne
ved at mennesker havde den tillid til Gud at de valgt at leve for noget
de ikke fysisk kunne se. Fordi de have tro/tillid til at det Gud havde
sagt stemte så vovet de endog livet i tillid til at de Han havde lovet
stemte.
!

På samme måde er frelsende tro ikke en abstrakt følelse af at der må

være noget mere, men en overbevisning om at det Jesus siger stemmer.
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• Når Han siger at om jeg bekender mine synder så er de tilgivet,
så sætter jeg min tillid til at Han har fjernet min synd.
• Når Han siger at Han er den ENESTE vejen til Gud, så tror jeg det.
• Om Han siger at ingen kan være Hans discipel uden at være
villig til at opgive alt sit eget, så tror jeg også på det.
• Når Han siger Han er kommet for at give mig liv og overflod af
liv så tror og forventer jeg at Han giver det til mig.
• ...osv.
Det er Han som kom for at frelse mig, det var Han som døde på korset
og det var Han som stod op igen fra de døde. Derfor bygges min frelse
på min relation til Ham og ikke på nogle andre læresætninger.
Johannes 17:3
Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud,
og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.

Gud har alltid vært nådig
I dag er det meget fokus på Guds nåde og ofte bliver det fremstillet
som at nåden først startet under den nye pagt, med Gud har gennem
alle tider vært nådig og sen til vrede. Derfor er dette med Guds nåde
ikke noget som er nyt for den nye pagt.
2. Mosebog 34:6-7
»Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig
på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver
skyld og overtrædelse og synd; men han lader ikke den skyldige
ustraffet; han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og
tipoldebørn.
Om det er “nåden” der frelser mig, så havde Jesus ikke behøvet at dø
på korset, for Gud var nådig allerede før Jesus kom til jorden. Det var
fordi Gud allerede VAR nådig at Han, selv om vi ikke fortjente det,
valgte at sende Jesus til jorden.
Romerbrevet 5:8-10
men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi
endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige
i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. 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.
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Det vi mennesker behøvede var en mulighed for at få del i Guds nåde,
som ikke var baserede på vores egen godhed. Det som gjorde den gamle
pagt ufuldkommen var at den aldrig helt kunne fjerne synden.!
! De ofringer Israels folk gjorde lagde et dække over synden, men fordi
synden havde besmittet vores menneskelige natur kom den altid til
overfladen igen.
Romerbrevet 8:3-4
Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det
gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens
skyld og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle
opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod
Ånden.
Under den gamle pagt fik mennesker også del i Guds nåde, men da var
forudsætningen for nåde og tilgivelse baseret på lovgerninger. Når Jesus
kom indstiftet Han en ny pagt/aftale mellem Gud og mennesker. En pagt
hvor det at blive retfærdiggjort for Gud skede ved tro og ikke ved lovgerninger.
Apostlenes Gerninger 10:43
Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham,
skal få syndsforladelse ved hans navn.«
Så den samme nådige Gud som tilgav mennesker deres synd under den
gamle pagt, åbnede gennem Jesu død og opstandelse op for en ny og
bedre måde at blive retfærdiggjort på.
! Derfor er forskellen på den nye og den gamle pagt ikke mellem
nåde eller lovgerninger, men mellem tro og lovgerninger.
Hebræerbrevet 7:18-22,25 (Hverdagsdansk)
Dermed er den tidligere lov om præsteskabet ophævet. Den er uduelig
og for svag til at frelse mennesker. Loven skabte jo ikke noget fuldkomment
forhold mellem Gud og mennesker. Men med lovens afløser, Kristus,
har vi nu fået et langt bedre håb, for han bringer os nær til Gud.Gud
har med en ed bekræftet, at Kristus altid skal være præst; så stærke
ord har Gud aldrig brugt om andre præster. Kun til Kristus lyder det:
»Herren har svoret og tager det aldrig tilbage: 'Du er blevet udvalgt
til at være præst for evigt.'« Derfor er den pagt, som Jesus står som
garant for, langt bedre end den gamle... Han kan fuldstændig og altid
frelse alle, som kommer til Gud gennem ham, for han lever hos Gud og
kan gå i forbøn for os.
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Hebræerbrevet 9:12
og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han én
gang for alle ind i det Allerhelligste og vandt evig forløsning.

Nåden gør det ikke OK at synde
Ofte får man indtryk af at takket være Guds nåde, så behøver vi ikke
længere at tage synd så alvorligt, men at Gud er nådig betyder ikke at
Han ser mellem fingrene med synd. Det betyder bare at Han har valgt
at give os mulighed for frelse - selv om vi ikke fortjener det.
! I Kristus har Gud en gang for alle gjort sig færdig med synd, så all
min synd (både tidligere og fremtidige), blev på korset tilgivet.
Romerbrevet 10:11-12
Enhver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer
regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder, men
denne præst har frembåret ét eneste, eviggyldigt offer for synder og derefter
taget sæde ved Guds højre hånd, ...For ved ét eneste offer har han for
altid ført dem, han helliger, til målet.
Nu som Jesus har fjernet synden som skillede os fra Gud, kan vi komme
fremfor Ham og få nåde til leve et hellig liv. Før jeg blev født på ny
havde jeg ikke et indre liv der var stærkt nok til at stå imod synden, men
nu som jeg er født af Gud kan jeg overvinde verden (1. Johannes 5:4)
Titusbrevet 2:11-12
For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og
opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve
besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden,
Takket være Jesu død og opstandelse har synden mistet sin magt over mig,
og jeg har fået et indre liv som med glæde siger “Ja” til Guds lov.
!

Mange citerer ofte det bibelvers som siger at vi ikke er under loven,

men under nåden når de har gjort noget der er forkert, men da citerer de
kun lidt af bibelverset
Romerbrevet 6:14
Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven,
men under nåden.
Tegnet på at man er under nåden er at synden ikke er herre over en. Så
om synden er herre i dit liv, så er du stadig ikke kommet under nåden.
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Loven prøvede at opdrage mig, men kunne ikke på grund af min syndige
natur. Men Kristus løste problemet på en anden måde; Han korsfæstet
mit gamle menneske og fødte mig på ny.
Romerbrevet 8:3-4
Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det
gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for
syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav
skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed
mod Ånden.
Romerbrevet 6:6-8
Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham,
for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi
ikke mere er trælle for synden; den, der er død, er jo frigjort fra synden.
Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham.

Den gamle pagt bygget på lovgerninger,
men den nye pagt bygger på tro
Forskellen mellem den gamle og den nye pagt er ikke “frelse ved lovgerninger”
eller “frelse af nåde”. Forskellen er at under den gamle pagt var det “frelse
ved lovgerninger”, men under den nye pagt bliver vi “frelst ved tro”. Dette
er ikke noget vi fortjener - det er ufortjent og af nåde.
!

Dette kommer tydelig frem når Paulus taler om vores stamfar Abraham.
Romerbrevet 4:1-3
Hvad skal vi da sige om Abraham, vort folks stamfader? Hvad opnåede
han? Hvis det var af gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han
noget at være stolt af; dog ikke over for Gud. For hvad siger Skriften?
»Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed.«

Når Gud gav løftet til Abraham talte Han om en tid hvor retfædigheden
skulle gives på grundlag af tro og ikke på grundlag af gerninger.
Romerbrevet 4:13
For det var ikke ved loven, at Abraham eller hans efterkommere
fik løftet om at skulle arve verden, men ved retfærdighed af tro.
Efter Abraham kom Moses og han gav Israels folk loven. Men loven
blev egentlig ikke givet for at gøre os retfærdige. Gud vidste at mennesket
ikke kunne overholde loven, men det vidste ikke mennesket.
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!

I 2. Mosebog 19:8 siger Israels folk frimodigt “Alt, hvad Herren befaler,

vil vi gøre”, men Gud vidste at de ikke ville være i stand til det. Men for
at vise dem at lovgerninger ikke var vejen frem, gav Ham dem sine bud
og regler.
Romerbrevet 3:19-20
Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under
loven, for at hver mund skal lukkes og hele verden stå strafskyldig
over for Gud. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt
over for ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse.
Så loven blev givet for at vise/opdrage mig til at forstå, at om jeg skulle
opnå retfærdighed, så måtte jeg finde en anden vej en lovgerninger.
Galaterbrevet 3:23-24
Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil
troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus
kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro.
Romerbrevet 10:4
For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror.

Retfærdiggørelse ved tro
Så langt jeg kan se er Bibelen meget tydelig på at det er troen som
sætter os i den position at vi “ufortjent/af nåde” får del i den frelse
som gør os retfærdige for Gud.
!

Men at vi nu bliver frelst ved at tro på Ham; ja, det er nåde for

under den gamle pagt var dette privilegiet ikke tilgængeligt.
Galaterbrevet 2:16
Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger,
men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus
Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger.
For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt.
Romerbrevet 3:23-24,28
Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er
ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og
ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus
Jesus... For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden
lovgerninger.
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Men Bibelen siger også at det at vi frelses ved tror, ikke betyder at det
ikke er af nåde.
Romerbrevet 4:16-18
Derfor var det af tro, for at det kunne være af nåde, så at løftet kunne
stå fast for alle hans efterkommere, ikke kun dem, som har loven, men
også dem, som har Abrahams tro.
Det er af nåde at vi ikke behøver at tilfredstille Gud gennem lovgerninger.
Om frelse skulle opnåes gennem lovgerninger så havde vi alle vært
fortabt, men takket være det faktum at Gud er nådig, har Han givet
os en ny og bedre vej - nemlig ved at tro på Hans søn, Jesus Kristus

Tro er den rigtige respons
Jan-Kristian Viumdal kom med et rigtig godt indlæg på den FaceBook
status jeg lagde ud. Han skrev: “Nåden er Guds initiativ. Troen er vores
gensvar. Og i centrum af det hele er Jesus!”
!

Det er fuldstændig ufortjent og af nåde at Gud tog initiativ til at

frelse os. Og når vi vælger at fæste vores tillid/tro til den løsning Han
tilvejebragte, så giver Han os del i frelsen.
Johannes 1:12
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn,
dem, der tror på hans navn;
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.
Både tro, nåde og personen Jesus Kristus er nødvendig for at opnå frelse
og om du fjerner en af tingene vil du ikke kunne opnå fred med Gud.
Om det ikke havde vært for Guds nåde, havde han ikke givet os mulighed
for frelse, men om vi ikke vælger at tro, så får vi ikke del i den frelse
som Han har gjort mulig.
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