Tro på Gud

JESUS ACADEMY ■ TEMA: GUDS FULDE RUSTNING
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Det første punkt i troens grundvold er “Omvendelse fra døde
gerninger“, og dernæst kommer “Tro på Gud”.
! Det kan måske virke lidt underlig at “tro på Gud” kommer som nr. 2,
men det er fordi man i dag har et forvrænget bilede af hvad tro er.
!

I dag bruger man ordet “tro” når man antager at noget bliver sådan

som en håber, men dette er ikke Bibelens definition af tro.
Hebræerbrevet 11:1
Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.
Tro er ikke en antagelse, men en fuld vished. Dette er vigtig at få på
plads når man skal tale om hvad tro på Gud er.
! I dag er det mange mennesker der siger de tror på Gud fordi de har
en fornemmelse af at der må være mere mellem himmel og jord. Men
egentlig er det ikke en rigtig tro på Gud de har - de fornemmer kun at
der må være noget mere.
At have “tro på Gud” i bibelsk forstand er at have en overbevisning om
at Han er til og en fast tillid til det Han siger - og uden denne tro på Gud
så kan man heller ikke behage Gud.
Hebræerbrevet 11:6
Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til
Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.
Men en sådan overbevisning er ikke noget man kan læse sig til, men
noget man må få åbenbaret. Og denne åbenbaring er det kun Gud der
kan give og den gives til mennesker som vælger at omvende sig.
Mattæus 16:15-18
Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter
svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til
ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke
åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter,
og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få
magt over den.
Gud havde åbenbaret for Peter hvem Jesus virkelig var, og dette gav
Peter en tro på Jesus som gjorde ham villige til at dø for Ham.
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Hvad er det at tro på Gud
At tro på Gud handler ikke om at tro på hans eksistens, Bibelen tager det
for givet at man tror på Guds eksistens.
! Om jeg spørger: “Tror du på præsident Bush?” så vil mange hurtig
sige “Nej, hans løfter om det ene og det andre tror vi ikke på”. Men hvad
så om jeg spørger om du på Gud? Så vil nogle sige “Ja, jeg tror det findes
mere mellem himmel og jord”, mens andre igen vil sige “Nej, jeg tror
ikke der findes nogle Gud”. Kan du se forskellen mellem de to svar?
! Om jeg spørger om man tror på præsident Bush, så svarer folk på om
man tror på det han siger. Men, om man spørger om nogen tror på Gud,
så misforstår folk, og svarer på et helt andet spørgsmål. Jeg spurgte ikke
om de troede at Gud eksisterede, jeg spurgte om de troede på Ham.
At tro på Gud handler om at tro på det Han siger,
og det kan opsummeres i hvad vi kalder Bibelen.
Salmernes Bog 119:89
I evighed, Herre, står dit ord fast i himlen,
At tro på Gud handler derfor om tro på Bibelen. At sige at man tror på
Gud, men ikke tror på Bibelen er en selvmodsigelse. Bibelen er Guds
Ord og Gud er et med sit ord.
Johannes 1:1
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.
At tro på Guds eksistens frelser ingen, men det er troen på at Han er den
Han siger Han er og at ting er sådan som Han har sagt som frelser. Troen
på Guds eksistens har til og med djævelen og hans dæmoner.
Jakobsbrev 1:19
Du tror, at Gud er én; det gør du ret i.
Det tror de onde ånder også – og skælver.
Det som frelser er troen på det Gud siger, eller troen på Hans ord og det
som viser om vi har denne tro, er om vi handler på det Han siger.
Jakobsbrev 2:26
For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.
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Man bliver ikke frelst ved at gøre gerninger, men de gerninger vi gør
afslører om vi virkelig har en frelsende tro. Tro og gerninger hænger
derfor meget tæt sammen.
Jakobsbrev 2:22
Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af
gerningerne, hans tro blev fuldkommen.

At ændre indstilling,
fordi man tror på Gud
Omvendelse kommer før tro på Gud, for meget at det Gud siger
stemmer ikke med vores egne holdninger og tanker.
!

Så for at tro på det Gud siger, så må man vende sig bort i fra de ting

man selv troet, og begynde at tro på det Gud siger i stede for. Når vi gør
det så skaber Gud den tro i os som vi behøver.
! Tro er ikke noget man præsterer, men det er en gave fra Gud som
gives til dem der omvender sig.
Efeserbrevet 2:8-10
For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er
Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være
stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger,
som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.
For eksempel så tror mange dansker i dag at de er gode mennesker og at
forholdet mellem Gud og dem er OK, mens Guds ord siger noget helt
andet. Så i dette tilfældet så må man vende sig bort fra tanken om at
mennesker er gode nok i Guds øjne, til tanken om at de er syndere og
behøver frelse.
! Det står ikke at vi er frelst ved nåde, men at det er af nåde at vi er
frelst ved tro. Frelse er ikke at Gud overser vores synd, men at Gud
tilbyder os at få vores synder fjernet ved at vi tror på Ham - og det sker
ufortjent/af nåde.
Gennem hele livet vil man stadig opdage at man på forskellige områder
har troet noget, som så viser sig at være forkert ifølge Guds ord. Da må
man igen vende om på tankerne og vælge at tro på Gud - tro at det er
det Han siger som er sandheden.
!

Tro på Gud er at baser sit liv på at det Han siger er sandt og have en

fast tillid til at når Han siger Han har frelst os, så har Han også det.
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Men Bibelen er jo skrevet af mennesker
Mange vil måske argumentere med at Bibelen ikke kan være Guds ord,
fordi den er jo skrevet af mennesker.
! Det er helt rigtig at Bibelen er skrevet af mennesker, men det betyder
ikke at den ikke er Guds ord.
!

Om jeg bruger en pen for at skrive et brev, så er det pennen som

skriver, men uden at jeg fører pennen rigtig så bliver det ikke til ord og
sætninger. Mennesker var redskabet som Gud brugte til at skrive ned
Hans tanker.
2. Timotheus 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.
Det var mennesker som skrev Bibelen, men de skrev på Helligåndens
inspiration. Derfor er Bibelen så vigtig for kristne. Den er ikke kun en
samling gode tanker, men den er Guds budskab til os mennesker.

Tro på Bibelen/Tro på Gud
Tro på Gud er meget tæt knyttet til ens tro på Bibelens troværdighed.
At tvivle på Bibelens troværdighed er egentlig at tvivle på Guds
troværdighed, for Gud sætter sin ære i at holde sit ord.

Din kærlighed til Guds ord afslører din kærlighed til Jesus
Johannes 14:21,23-24
Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og
den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og
give mig til kende for ham.«... Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig,
vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme
til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast
ved mine ord.
Når det i Johannes 1:1 tales om Jesus, så står det at “...ordet var Gud”.
Derfor er det umuligt at have en tro/kærlighed til Gud uden at også
have en tro/kærlighed til Bibelen.
!

Du læser ikke Bibelen kun for at tilegne dig kundskab, du læser i

Bibelen fordi den forvandler dig. At sætte sig ned for at læse Bibelen er
at tilbringe tid med Gud. Det burde derfor ikke kun være et punkt på
vore liste over religiøse øvelser.
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Dine gerninger afslører hvad du tror
Lukas 6:46-49
Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger?
Enhver, som kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem
– hvem han ligner, vil jeg vise jer: Han ligner et menneske, der byggede
et hus, gravede dybt ned og lagde soklen på klippen. Da der blev
oversvømmelse, væltede floden ind imod huset, men den kunne ikke
rokke det, fordi det var bygget godt. Men den, der hører og ikke handler
derefter, ligner et menneske, der byggede et hus lige på jorden uden
sokkel. Floden væltede imod det, og straks faldt det sammen, og
ødelæggelsen af det hus blev stor.«
Det er meningsløst at kalde Jesus for Herre om man ikke adlyder Ham,
og lige meningsløst bliver der at sige at man tror på Gud om man ikke
lever efter de retningslinjer som Han i sit ord har givet os.
Men at man tror på Gud, betyder det at man tolker alt i Bibelen
fuldstændig bokstaveligt?
! Om man tror på Gud, så tror man selfølgelig på alt som står i Bibelen,
men det betyder ikke nødvendigvis at alt skal tolkes bokstaveligt.

Fortolkningsregler
Bibelen er en enhet
Selv om bibelen er sammensatt av 66 bøker, skrevet av 40 personer over
et tidsrom på 1600 år, er den en fantastisk enhet, forfattet av Den Hellige
Ånd. Hele boka sentrerer rundt Jesus Kristus (Lukas 24:27). Måten ting
blir sagt på er viktig. Det er ingen unødvendige avsnitt i Guds ord. GT
og NT utfyller hverandre og utgjør en harmonisk enhet. Augustin sa det
slik: ”Det gamle testamentet blir åpenbart i det nye testamentet. Det nye
testamentet ligger skjult i det gamle testamentet.”

La Bibelvers forklare Bibelvers (Salme 119:60 – 5. Mosebok 29:29)
Gud motsier ikke seg selv. Så se det Gud sier et sted i lys av alt det andre
han har sagt. Når vi møter tilsynelatende mot sigelser, er det viktig å
huske på at det er vår kapasitet som ikke strekker til. Gud ord er uden
fejl og selv om vi ikke forstår det, så betyder ikke det at det ikke
stemmer.
!

Når man tolker Bibelen bør vi derfor altid søge at lade Bibelen

forklare sig selv, og ikke lægge vores egen teologi ind i Bibelen.
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Les det som det står
Ordene i bibelen har en enkel og naturlig mening. Jesus mente akkurat
det han sa. Du behøver ikke lete etter en dybere mening i ordet ”bord”
når det står at Jesus væltede pengevekslernes bord i tempelet.

Læg mærke til den litterære stilen
Det er vigtig å vide om det afsnittet du læser er poesi (fx Salmerne),
historie (fx. 1-5. Mosebog), undervisning (fx. Mattæus 5-7), eller visioner,
(fx. Johannes Åbenbaring).
! Hver forfatter bruger ordene lit forskelligt alt etter hvordan han
skriver. Når David skriver at træerne skal klappe i hænderne, så er det et
poetisk udtryk. Man da Jesus gik på vandet, er det en nøjagtig
beskrivelse af hvad der faktisk hændte.

Det enkle forklarer det vanskelige
Klare og enkle afsnit kaster lys over mer uklare og vanskelige afsnit i
bibelen. Skriften forklarer skriften. Vi bygger ikke vår forståelse for
eksempel av dåben, på nogle vers som må tolkes til på betyde dåb. De
vigtigste vers når det kommer til dåb, er de vers hvor ordet dåb bruges.
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