
I dag får man næsten indtryk af at nåde betyder 
at Gud ikke længere tager synden så alvorligt. 
Dette stemmer overhovede ikke med Bibelen og 
dette er faktisk en holdning som gør nåden mindre 
fantastisk end hvad den i virkeligheden er.
 Nåde er ikke at Gud sænker sin standard for 
hellighed, men at vi,  uden at vi klarer at leve op 
til Hans standard for hellighed, bliver gjort hellige. 
Så selv om jeg, i mig selv, ikke er hellig nok, så 
får jeg muligheden til  at iklæde mig kristus,  sådan 
at når Gud ser på mig, så ser det ud som om jeg 
faktisk er ren og retfærdig, himmelen værdig.

Når Efeserbrevet 2:8 siger at:  “For af den nåde 
er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, 
gaven er Guds...”. Så kobler den tre vigtige 
elementer sammen.

1.FRELSE
som er selve gaven

2.NÅDE
som betyder at jeg får gaven selv om jeg 
ikke fortjener den.

3.TRO
som er hvordan jeg kan få del i denne gave

Frelse
Frelse er gaven som jeg får og denne gaven er 
meget mere fantastisk  end at Gud ser mellem 
fingrene med min synd. Om det havde vært til-
fælde, så havde det også vært fantastisk, men 
Guds nåde er så uendelig meget større.
 Paulus siger i Apostlenes Gerninger 17:30 at 
Gud i tidligere tider har båret over med menneskers 
uvidenhed, men at han nu befaler alle mennesker 
at omvende sig og tro på Jesus. Under den gamle 
pagt ved vi at Gud var villig til bære over med 
folkets synd, om den blev dækket over med blod 
gennem de forskellige ofringer de skulle udføre.
 Men denne løsning var en ufuldkommen løsning, 
for den løste ikke selve problemet. Den lagde et 
midlertidig dække over synden,  men den fjernet 

den ikke.  Derfor måtte ofringerne gentages år efter år. 
Den dækket over synden, men så længe synderen 
stadig var i livet, gik det ikke længe før det var nye 
synder der måtte sones.
 Den frelsesgave vi får af nåde lægger ikke kun 
et dække over vore synder - den fjerner dem.

Kolossenserbrevet 2:14
Han  slettede vort gældsbevis  med alle dets 
bestemmelser imod os; han fjernede det ved 
at nagle det til korset;

Hebræerbrevet 9:26b
...Men nu er han  trådt frem én gang for alle 
ved tidernes  ende for at udslette synden 
ved sit offer.

Synderen er død, korsfæstet og begravet
I 2. Korintherbrev 5:17 siger Paulus at om nogle 
er i kristus så er han en ny skabning og at alt det 
gamle er blevet borte.
 Gud kunne ikke se mellem fingrene når det kom 
til vores synd, men fordi Jesus var uden synd 
kunne han vælge at tage straffen for vores synd. 
Det Gud så gjorde var at Han tog “synderen” 
som var i os og korsfæstet ham sammen med 
Jesus på korset.

Galaterbrevet 2:19b-20
...Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever 
ikke mere selv, men Kristus lever i mig,..

Romerbrevet 6:6-8+3-4+12+14
Vi ved, at vort gamle menneske er blevet kors-
fæstet sammen  med ham, for at det legeme, 
som ligger under for synden,  skulle tilintet-
gøres, 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... Eller ved I ikke, at alle vi, 
som er blevet døbt til Kristus  Jesus, er døbt 
til hans  død? Vi blev altså begravet sammen 
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med ham ved dåben  til døden, for at også vi, 
sådan  som Kristus  blev oprejst fra de døde 
ved Faderens  herlighed,  skal leve et nyt 
liv...Lad derfor ikke synden  herske i jeres 
dødelige legeme, så I adlyder dets  lyster... 
Synden  skal ikke være herre over jer, for I er 
ikke under loven, men under nåden.

Den frelsesgave vi får del i  af nåde, er ikke at Gud 
ser mellem fingrene når det kommer til  vores 
synd, men at Gud tager livet af “synderen”, 
korsfæster ham med Kristus, og føder os på ny.
 Når djævelen så kommer og fordømmer os  
for synder vi har gjort, kan vi med frimodighed 
sige at vedkommende som er skyld i disse synder 
allerede er død, korsfæstet og begravet. Og som 
det står i Romerbrevet 6:7, så er den der er død 
frigjort fra synden.
 Den nye skabning (mit nye “jeg”), som kom til 
da jeg blev født på ny,  kender ikke til nogle af 
de synder mit gamle “jeg” er skyldig i.  Jeg kan 
derfor med andre ord ikke holdes ansvarlig for 
nogle af de synder djævelen anklager mig for at 
have gjort. 
 Jeg bliver derfor retfærdiggjort og frikendt for 
alle de anklager der var imod mig.

Romerbrevet 3:21-26
Men nu er Guds  retfærdighed åbenbaret uden 
lov, bevidnet af loven  og profeterne, 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. Ham gjorde 
Gud ved hans  blod til et sonoffer ved troen 
for at vise sin  retfærdighed, fordi han  havde 
ladet de tidligere synder ustraffede, dengang 
han  bar over med dem, for i den  tid,  der nu 
er inde, at vise sin  retfærdighed, så han  selv 
er retfærdig og gør den retfærdig,  som tror 
på Jesus.

At jeg bliver gjort retfædig betyder ikke at Gud 
overser min synd, men at jeg bliver født på ny, 
og at den nye skabning som er mit virkelige jeg 
faktisk er ren og retfærdig, himmelen værdig.
 Jeg er med andre ord ikke hellig fordi at Gud 
nu vælger at overse min synd, men jeg er hellig 
fordi “jeg” (mit nye jeg) aldrig har gjort en synd.
 Dette er en gave jeg overhovede ikke har gjort 
mig fortjent til, men takket være at Gud er nådig, 
så har han fikset en vej hvor jeg kan få del i denne 
gaven selv om jeg ikke fortjener det.

Nåde
Nåde er derfor med andre ord at jeg,  uden at 
have fortjent det og uden at jeg kan klare at 
prestere noget som helst, bliver givet mulighed 
til at få del i frelsen.

Derfor ligger det også i denne nåde en kraft til at 
overvinde synden og leve helligt.

Titus brev 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, 

Nåden giver mig del i et liv som er stærkere end 
synden; jeg er derfor ikke længere en syndens slave.

Romerbrevet 6:14
Synden  skal ikke være herre over jer,  for I er 
ikke under loven, men under nåden. 

Fri fra syndens slaveri kan jeg nu vælge at leve i 
lydighed mod Ånden og ved Åndens hjælp dræbe 
legemets gerninger.

Romerbrevet 8:3-4+12-13
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... Brødre, så skylder vi 
da ikke kødet at leve i lydighed mod det. 
Hvis  I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men 
hvis  I ved Åndens  hjælp dræber legemets 
gerninger, skal I leve.

Nåden er ikke kun at min synd bliver slettet, men 
den er også at jeg får del i et liv som giver mig 
mulighed til at leve et sejrende kristenliv midt i en 
verden gennemsyret af synd.
 Dette er ikke noget jeg tager mig sammen for 
at prestere, men det er en gave jeg får ufortjent 
og af nåde. Jeg skal med andre ord ikke prestere 
at leve hellig, men kun tage imod en gave som 
giver kraft til at leve i sejer over synd.
 Det er en stor forskel på at forsøge at leve 
op til Guds hellighed ved at tage sig sammen og 
det at leve hengivet til Ånden så kødets lyst ikke 
får noget spillerum i mit liv. Det første er eget 
stræv, det andre åndelig hvile.
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Frelst ved tro
Efeserbrevet 2:8  nævner både nåde og tro og 
disse to elementer hænger nøje sammen. Om du 
skiller troen fra nåden mister du selve gaven som 
er frelsen.
 Om du kun siger at “Af nåde er vi frelst”, så 
bliver Jesus ubetydelig.

For at bruge andre ord, så kan man sige at frelse 
er produktet som alle mennesker behøver. Men 
dette produkt er så dyrt at det vil være fuldstændig 
uoverkommeligt for selv verdens  rigeste mand at 
købe det. Derfor har fabrikanten vært så nådige 
at vi kan få produktet ved tro.

Vi må aldrig løsrive nåden fra troen på Jesus Kristus. 
Faktisk  så bliver vi ikke frelst, kun fordi Gud er nådig; 
for det var Han også under den gamle pagt.
 Ja, det er fordi Gud er nådig at vi har mulighed 
til at blive frelst, men Gud har ikke givet frelse i 
den forstand at alle nu automatisk er blevet frelst. 
 Det Gud har gjort er at Han har åbnet en vej til 
frelse, hvor det ikke afhænger af hvad vi kan 
prestere.  Om vi  vælger at gå igennem den døren 
Han har åbnet, så får vi af nåde del i denne gave, 
men om vi ikke går gennem denne dør, så får vi 
ikke del i frelsen.

Johannes 14:6
Jesus  sagde til ham: »Jeg er vejen og 
sandheden og livet; ingen  kommer til Faderen 
uden ved mig.

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. Det betyder ikke at frelse er baseret på 
præstantioner, men på din relation 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.«

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.
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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.

Bibelen er meget tydelig på at frelse er et resultat 
af tro.  Men at frelsen er et resultat af tro betyder 
ikke at vi ikke er frelst af nåde, for vi havde slet 
ikke fortjent at få muligheden til at frelses ved tro.

En ret forståelse af tro
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.
 Jakobsbrev 2:19 siger at selv dæmonerne tror 
at Gud eksisterer, men de er ikke frelst af den grund. 
De har tro i den forstand som mennesker i dag ofte 
definerer tro på Gud.
 Men tro på Gud i Bibelens forstand handler ikke 
om en accept af Hans eksistens, men om en tror på 
hvad Han siger - og dette kommer til  syne ved 
vores lydighed imod hvad Han siger. Derfor er det 
Paulus specificerer at det han var ude efter var at 
lede folk til troens lydighed.

Romerbrevet 1:5
Af ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre 
mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans 
navn til ære.

Romerbrevet 16:25-27
Ham, som formår at styrke jer med mit evang-
elium og Jesu Kristi budskab, med åbenbaringen 
af den  hemmelighed, der har været hyllet i 
tavshed i evige tider, men  som nu er bragt for 
dagen  og gennem profetiske skrifter på den 

evige Guds  befaling gjort kendt for alle 
folkeslag for at føre dem til troslydighed – ham, 
den  eneste,  vise Gud være ære ved Jesus 
Kristus til evig tid! Amen.

Bibelens definition af tro er 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. 

Hebræerbrevet 11:1
Tro er fast tillid til  det, der håbes  på, overbevis-
ning om det, der ikke ses.

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.

• 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 lære-
sætninger.

Johannes 17:3
Og dette er det evige liv, at de kender dig, den 
eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, 
Jesus Kristus.


