Vi bør og kan tro på Gud, han er troværdig og sanddru
Og han hjælper os med at tro!
Bibeltime, tirsdag aften d. 14. april, Glostrup Frikirke kjh

Budskab
Så sagde de [skaren] til Jesus: ”Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?” Jesus
svarede dem: Guds gerning er den, at I tror på Jesus, Gud har sendt. (Joh 6:28-29)
Her er vigtige grunde til, at vi tør tro på Gud og det, hans siger! Han er almægtig, han er sandheden,
han er moralsk fuldkommen, han er god, hans ord skaber tro, han hjælper med at tro.
Noget af det, som står forneden, sker på et ubevidst plan.
I begyndelsen af mit kristenliv, var Bibelens mange sandheder noget, jeg skulle præstere. Så igennem
en bibellærers forkyndelse erkendte jeg, at evangeliet ikke er et krav, men alt sammen noget, han
hjælper med og frit skænker. Siden da har jeg læst Bibelen som et nådefuldt evangelium (et glædeligt
budskab), ikke en lov! Det han vil, jeg skal gøre (herunder formaninger), kommer som en frugt af, at
Jesus bor i mig og hjælper mig med hele kristenlivet! Det er ikke ’billig’ nåde, men et ansvarsfuldt
gensvar på hans sejr over syndens magt!
Profeterne grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i
dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge.
(1 Peter 1:11)

Faderen og Sønnen og Ånden er der og har talt
Gud er til. (Hebr 11:6b)
Herren selv har talt. (Esajas 40:5b)
Herren har givet sig til kende. (Salme 9:17a
Men Jesus svarede: ”Der står skrevet: ’Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord,
der udgår fra Guds mund.’ ” (omfatter hele GT og NT, Matt 4:4)
Og der lød en røst fra skyen: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. HØR
HAM!” (Matt 17:5b)
Men nu ved dagenes ende har Gud talt til os gennem sin søn. (hele NT, Hebr 1:2a)
Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menigheden. (især om Jesus, Åb 2:29)
Faderen og Sønnen og Ånden er almægtig – han gør, hvad han vil
Jeg og Faderen er ét. (Joh 10:31)
Jeg er Gud den Almægtige! (1 Mos 17:1b)
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. (siger Jesus, Matt 28:18a)
Himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig. (1 Kong 8:27)
Jeres himmelske fader er fuldkommen. (dette gælder også for Jesus, Matt 5:48b)
Det tror jeg på!
Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg. (Esajas 46:10b. Sl 135:6; 115:3. 1 Sam 3:18b)
Hærskarers Herre sværger: ”Som jeg har tænkt mig det, skal det ske, som jeg har planlagt, skal
det lykkes. (Esajas 14:24,27. Sml Nehemias 13:2b)
Den Højeste handler, som han vil, med himlens hær og jordens beboere, ingen kan hindre ham
og sige: ”Hvad er det, du gør?” (Daniel 4:32)
Hvem kan gøre det ugjort, når jeg handler? (Esajas 43:13b. Sml Nehemias 13:2b)
Hærskarers Herres nidkærhed skal udvirke dette. (dette gælder også Jesus, Esajas 9:6b)
”Jeg gør dig til fader til mange folkeslag,” fader over for Gud, som han troede på, Gud, som gør
de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Med håb imod håb troede han,
at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, som det var sagt ham. …
Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte, han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren
og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre.
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(om Abraham, Rom 4:17b-18a, 20-21)
Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin søn, men gav ham hen for
os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? (Rom 8:31b-32)

Faderen og Sønnen og Ånden er sandheden og er troværdig
Gud er sanddru. (Joh 3:33b)
Du er Gud Herren. …
… du holdt dit løfte, for du er retfærdig. …
Du er retfærdig … for du har vist trofasthed … . (Nehemias 9:7a,8b,33b)
Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. (Joh 1:17b)
Jesus sagde til Thomas: ”Jeg er vejen og sandheden og livet. (Joh 14:6a)
Dit ord er sandhed. (siger Jesus til sin Fader, Joh 17:17b)
Dette siger den Hellige, den sanddru. …
Dette siger Amen, det troværdige vidne, Guds skabnings ophav. (om Jesus, Åb 3:7a,14b)
Han, som sidder på hesten, hedder Tro og Sanddru. (om Jesus, Åb 19:11)
Troværdigt er dette ord og al modtagelse værd! (1 Tim 1:15a)

Faderens og Jesu og Åndens fuldkomne karakter
Gud er ikke et menneske, så han lyver. (4 Mos 23:19a)
Gud, der ikke lyver, har lovet … . (Titus 1:2b)
Du holdt dit løfte, for du er retfærdig. … For du har vist trofasthed. (Nehemias 9:8b,33b)
… disse to urokkelige kendsgerninger, som udelukker, at Gud lyver … . (Hebr 6:18a)
Jeg sværger ved mig selv. (siger Gud, Esajas 45:23a)
Vor Gud er klippen, hvis gerning er fuldkommen, alle hans veje er rette, en trofast Gud uden svig,
retfærdig og retskaffen. (5 Mos 32:4)
Herrens gerninger er sandhed og ret, alle hans forordninger er pålidelige, urokkelig for evigt og
altid, fastlagt i sandhed og retskaffenhed. (Salme 111:7-8)
Herren er god og retskaffen. (Salme 25:8a)
Gud er lys, og der er intet mørke i ham. (1 Joh 1:5b)

Faderen og Jesus og Ånden er kærligheden, godheden, barmhjertigheden
Gud er kærlighed. (1 Joh 4:8b)
Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. (1 Joh 4:16)
… vor Guds inderlige barmhjertighed. (Luk 1:78a)
Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. (1 Krøn 16:34)
Derfor længes Herren efter at vise eder nåde. (Esajas 30:18a, DO 1931)
Du … holder af at vise godhed. (Mika 7:18b)
Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed.
(2 Mos 34:6b)
Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. (Joh 15:13)

Kristus er den tro, som er kommet
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.
Men efter at TROEN er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn
ved troen, i Kristus Jesus. (troen er lig med Kristus, Gal 3:23-26)
Når Talsmanden kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom.
Om synd, at de ikke tror på mig. (Joh 16:8-9)
Idet I ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender. (Hebr 12:2a)
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Faderens og Jesu ord har magt til at skabe ud af intet
Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af KRISTI ORD.
(Rom 10:17)
Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund. ...
For han talte, og det skete, han befalede, og det stod der. (Salme 33:6a,9)
Sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det
gør min vilje og udfører mit ærinde. (Esajas 55:11)
Og Herren sagde til mig: ”Du ser rigtigt, for jeg våger over, at mit ord bliver udført.”
(Jeremias 1:12)
Guds ord bringer selv med sig betingelsen for at modtage det!
”Jeg gør dig til fader til mange folkeslag,” fader over for Gud, som han troede på, Gud, som gør
de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Med håb imod håb troede han
… . (om Abraham, Rom 4:17b-18a)

Her nævnes mere hjælp fra Herren til at tro
- !!
Så sagde de [skaren] til Jesus: ”Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?” Jesus
svarede dem: Guds gerning er den, at I tror på (Jesus), (Gud) har sendt. (Joh 6:28-29)
- !!
Og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den
magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i
himlen. (Ef 1:19-20)
- !!
For af 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. (Ef 2:8-9)
- !!
For I har for Kristi skyld fået skænket den nåde ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans
skyld. (Fil 1:29)
- !!
Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, der gør den ugudelige retfærdig, ham regnes
hans tro til retfærdighed. (Rom 4:5)
- !!
Anderledes med den, der ikke har gerninger at opvise, men tror på Ham, som retfærdiggør den
ugudelige: ham regnes hans tro til retfærdighed.
(heller ikke gerningen at tro, Rom 4:5, DO 1948
- !!
Og en gudfrygtig kvinde ved navnet Lydia, en purpurhandler fra byen Thyatria, lyttede til alle
Paulus’ ord, og Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog dem til sig. (ApG 16:14)
Og det er ved troen på Jesu navn, at dette hans navn har gjort denne mand, som I ser og kender,
stærk; og den tro, som virkedes af Jesus, har givet ham hans fulde førlighed, som I alle har set.
(ApG 3:16, DO 1948)
Dermed skulle vi i disse to urokkelige kendsgerninger, som udelukker, at Gud lyver, have en
sikker trøst, vi som har taget vor tilflugt til at gribe det håb, som ligger foran os. Det håb er som
et anker for sjælen; det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget.
(Hebr 6:18-19)
Brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham.
(om de nådegaver alle kristne har, Rom 12:3b)
Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som
om du ikke havde fået det givet? (1 Kor 4:7)

Alle ovennævnte forudsætninger hjælper os med at tro
Ovenstående sandheder, som han selv siger til os i Bibelen, skaber tillid til ham selv og hans ubegrænset
store hjerte! Med alt nedenstående står Gud bag alle sine sandheder, løfter og handlinger! Han er
fuldkommen troværdig! Han siger det, han mener, og han mener det, han siger.
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Bibelens egne definitioner
Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. (Hebr 11:1)
Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro. (Hebr 10:22a)
I troens fulde vished. (Hebr 10:22a, DO 1948)
Vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånd og med fuld
vished. (1 Thess 1:5a)
Hvis I da forbliver grundfæstede og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det
evangelium, I har hørt. (Kol 1:23)
Alle dem, der tog imod Jesus, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på Jesu navn.
(Joh 1:12)

Diverse overordnede overvejelser
# Gud tror ikke for os, men han hjælper os med at tro!
# Hos Johannes og Paulus ligger vægten mest på Guds hjælp til at tro. Hos Mattæus, Markus, Lukas og
Jakob ser vi en tendens til, at tro henstilles til os fx: Matt 8:13; 21:22. Mark 9:23; 11:23-24. 2 Tim 1:12.
Hebr 10:38.
# Det er Guds ret at blive troet på for det, han siger og lover!
# ”Herre, tilgiv mig min vantro!”
# Tro er ikke en begyndelse i sig selv. Gud er dér før troen! og giver sig til kende og taler! Og Jesus og
Gud er troens mål (person, ’genstand’). Imellem står tro.
# Troen er rettet mod ham - og tager sit udgangspunkt i ham, vi tror på.
# Han er troværdig og efterhånden gensvarer vi med tillid til ham. og til det, han siger.
# Tro er ikke en gerning, en præstation eller en anstrengelse, men en relation - et hjerte-fællesskab med
Herren Jesus!!
Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed.
(Rom 9:16)
# Tro er, at jeg med alt, hvad der er i mig, forholder mig til personen Jesus og det, han har sagt!
# Jeg så på troen, og troen svandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt!
# Kristenlivet er ikke: Jesus plus tro! jeg skal anstrenge mig for at kunne levere!
# Jeg skal ikke tro på mig selv - men:
Jesus sagde til dem: ”Tro på Gud!” (Mark 11:22)
# Jeg skal ikke tro på MIN TRO men:
Jesus sagde til dem: ”Tro på Gud!” (Mark 11:22)
# Tro er ikke en ny lov i sig selv: Du SKAL tro!! Du SKAL tro!!
# Det er ikke en ny lov: Du SKAL tage imod!! Nej, i stedet for: hos Gud er der gave-uddeling, og jeg
udbryder: tænk er nåden virkelig så ødsel - er dette her virkeligt sandt! og jeg rækker ud efter gaverne
med glæde, og pakker dem ud! DET er tro! Loven er afløst af gave-modtagelse!
# Også det at modtage i tro hjælper Gud med - giver han os!!1
# Tro er ikke en ’psykisk viljes-anstrengelse’, vi skal præstere og producere, så alt står eller falder med
den!!
# Tro er ikke at overtale Herren til noget, han i grunden ikke vil! fulgt af tanken, at ser han min tro,
ombestemmer han sig og lader sig overtale!!
# Tro er ikke at bytte med Gud i en slags ’købmandshandel’: Jeg leverer tro, og så giver Gud til
gengæld det, vi vil have, han skal give og gøre! Denne forkerte tanke af viser Paulus.
Hvem har givet Herren noget først, så han skulle gøre gengæld? (Rom 11:35)
# Denne far viser en meget fintfølende formuleret tro gennem et fortvivlende råb:
Og (ånden) har mange gange kastet (drengen) både i ild og vand for at gøre det af med ham.
Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os.” Jesus sagde til ham: ”Hvis du
kan! Alt er muligt for den, der tror.” Straks råbte drengens far: ”Jeg tror, hjælp min vantro!”
(Mark 9:22-24)
# Jeg må meget gerne til bede Herren om at opbygge en tro i mig:
Apostlene sagde til Herren: ”Giv os en større tro!” (Lukas 17:5)

1

Se foroven: Salme 33:6a,9. Esajas 55:11. Jeremias 1:12. Joh 6:29. Rom 4:5; 10:17. Ef 2:8-9.
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# Tro er – tænk, evangeliet er sandt! jeg giver Gud ret i det, han er, og det han siger og giver!
Den retfærdige skal leve af tro. (Rom 1:17b)
# Håbet kommer fra Gud. Det er Guds håb.
# Håbet ligger lige ude i fremtiden. Vi skal tidsmæssigt bare derhen, så er vi ved opfyldelsen af håbet!
Vi som har taget vor tilflugt til at gribe det håb, som ligger foran os.
(Hebr 6:18b)
# Følgende personer må vi huske på denne måde:
Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. (Judas 22)

SPØRGSMÅL

1.) Er det rigtigt, at Gud hjælper os med at tro?
2.) Hjælper det dig at få at vide, at Gud hjælper os med at tro?
3.) Ovenstående emne-gennemgang er udelukkende min holdning. Ingen behøver at være enig med
redegørelsen. Er balancen mellem vores ansvar i troen og hans hjælp korrekt eller skæv?
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