HVEM ER GUD?

K R I S T U S -V E J E N

TRO I MØDET

TROENS PRAKSIS
TRO OG TVIVL
»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står
der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer ikke, at vi møder
problemer og udfordringer i livet, men den hjælper os til at bære det svære.
Troen giver tillid til, at Gud er med os alle dage.
Troen motiverer os til at handle i kærlighed til vores medmennesker og til at
fortælle andre om Guds kærlighed. Og troen giver håb om nyt liv – både nu og
i evigheden.
Tro er ikke en præstation, men en gave. Undertiden kan man tvivle på Gud. Det
er ikke forbudt at tvivle. Jesus kunne også bruge sine disciple, selvom de både
tvivlede og svigtede ham.
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TROSBEKENDELSEN
Trosbekendelsen udtrykker det grundlæggende indhold i den kristne tro. Den
lovpriser Gud og er en hjælp til at huske det centrale i vores kristne tro. I guds
tjenesten siges eller synges trosbekendelsen, mens alle i respekt står op. Den er
også en del af ritualet ved dåben.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfan
get ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag
opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved
Gud Faders, den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal
komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hel
liges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og
det evige liv.
(Trosbekendelsen)
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TROSLÆRE
GUD ER ÉN – OG TREENIG
Kristne tror på én Gud. Kirkens bønner lovpriser Gud som »én sand Gud fra
evighed til evighed«. Denne ene Gud har vi lært at kende som Gud Fader, der
skænker livet, som Gud Søn, der frelser os, og som Gud Helligånd, der fornyer
vores liv.
Bibelen fortæller, at »Gud er kærlighed«, og at Gud ønsker kærlighedens fæl
lesskab med sin skabning. For at være helt tæt på mennesket her i livet, frem
træder den ene Gud i tre forskellige skikkelser. Derfor siger kristne, at Gud er en
treenig Gud.

VI TROR PÅ GUD FADER
Bibelen har mange navne og ord for Gud. Jesus kaldte Gud for far, og han øn
skede også, at vi skal kalde Gud for far. Derfor lærte Jesus os bønnen Fadervor.
Guds relation til os er som en fars eller mors kærlighed. Derfor er vi ikke først og
fremmest tjenere, der skal adlyde Gud, men Guds børn.
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VI TROR PÅ JESUS KRISTUS
De mennesker, der færdedes omkring Jesus, oplevede, at han var et menneske
som dem. Samtidig var han noget helt nyt, som sprængte deres sædvanlige
forestillinger. Jesus talte som Gud, helbredte som Gud, tilgav synder som Gud,
og han opstod efter at have været død i tre dage. Derfor troede de, at Jesus var
mere end en profet, og at de i Jesus mødte Gud.
Vi kalder Jesus for Gud Søn, fordi han gjorde sin himmelske fars vilje, og fordi
han viser os, hvem Gud er. Jesus giver os samme forhold til sin himmelske far,
som han selv har.

VI TROR PÅ HELLIGÅNDEN
Gud Helligånd giver liv og tro til mennesker og fornyer det, som er dødt. Jesus
siger, at Helligånden vil vidne om ham. Det er Helligånden, som hjælper os til at
tro på Jesus og til at leve sådan, som Jesus har lært os, at vi skal gøre.
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TROENS FORTÆLLINGER
Kristne tror, at den almægtige Gud gjorde sig lille og sårbar i Jesus Kristus
for at møde mennesket ansigt til ansigt:
… han [Jesus Kristus], som havde Guds skikkelse,
regnede det ikke for et rov at være lige med Gud,
men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på
og blev mennesker lig;
og da han var trådt frem som et menneske,
ydmygede han sig
og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.
Derfor har Gud højt ophøjet ham
og skænket ham navnet over alle navne…
(Filipperbrevet 2,6-9)

Jesus siger, at han er af samme væsen som Gud.
Den, der har set mig, har set Faderen…. Tro mig, at jeg er i Faderen,
og Faderen er i mig …
(Johannesevangeliet 14,9-11)
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Hvem er Jesus? Det spørgsmål har mennesker stillet, lige siden han levede
på jorden. Jesus selv udfordrede mennesker til at give deres svar. Engang
spurgte han sine disciple:
»Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger
Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden
af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?«
Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.«
(Matthæusevangeliet 16,13-16)

Hver gang, der er dåb, mindes kristne om troen på den treenige Gud. For her
lyder ordene:
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber
dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
(Matthæusevangeliet 28,19)
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TROS-INTERVIEW
K R I S T U S -V E J E N

B er 40 år og kom for nogle år siden til Danmark.
Han blev døbt i 2003 og er medlem af folkekirken. B fortæller:

I mit hjemland havde jeg ingen religion i praksis, men det blev vigtigt
for mig, da jeg kom til Danmark. Troen giver mig og min familie nogle
værdier at leve efter, som ærlighed og kærlighed.
I begyndelsen var det svært for mig at acceptere den kristne tro, men
ikke længere. I kirken føler vi os trygge og får kærlighed fra andre
mennesker.
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