TRO OG FRELSESVISSHET
Kan jeg vite at jeg er frelst?
Hvordan kan jeg “vandre i lyset”?

TRO OG FRELSESVISSHET

NORSK ORDBOK

være overbevist om
føle seg sikker på
være nesten sikker på
stole på
ha tiltro til
mene
forestille seg
anta

“

Tro er noe som kommer inn i bildet når man
holder noe for sant uten å kunne bevise det.

‘Å TRO’ I BAUER’S GRESK-LEKSIKON
1. To consider something to be true and therefore worthy of
one’s trust
2. To entrust oneself to an entity in complete confidence
3. Entrust something to someone
4. Be confident about
5. Think/consider (possible) (Rom 14:2, Joh 9:18, Apg 9:26)

“

I Bibelen er tro det å være rasjonelt
overbevist om at noe er sant.

1. JOH 2:19-26
19 De kom fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært av oss, ville
de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss. 20 Men
dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten. 21 Jeg skriver
ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere
kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. 22 Og hvem
er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er
Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. 23 Den som
fornekter Sønnen, har ikke fellesskap med Faderen. Den som
bekjenner Sønnen, har også fellesskap med Faderen. 24 La det som
dere har hørt fra begynnelsen, bli værende i dere. For dersom det dere
har hørt fra begynnelsen, blir i dere, vil også dere bli værende i
Sønnen og i Faderen. 25 Og dette er det han har lovet oss: det evige
liv. 26 Når jeg skriver dette, tenker jeg på dem som fører dere vill.

1. JOH 2:19-26
➤

en menighetssplittelse

➤

noen har gått ut av menigheten (2:19)

➤

de fornekter at Jesus er Messias (2:22-23)

➤

de skaper forvirring og fører vill (2:26)

➤

de fornekter at Jesus kom som et menneske
➤

På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus
Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som
ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. (4:2-3)

➤

dermed: frelse et annet sted enn i Jesu død på korset

➤

Muligens en forløper til gnostisismen

JOHANNES’ HENSIKT

1. Bevare menigheten og få dem til å
holde seg til budskapet de hørte i
begynnelsen (2:24)
2. Forsikre dem om at de har evig liv (spes. 5:13)

ÅPNING (1:1-4)
Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har
sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på,
det forkynner vi: livets ord. 2 Og livet ble åpenbart, vi
har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige
liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss. 3 Det som
vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere
skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med
Far og med hans Sønn Jesus Kristus. 4 Og dette
skriver vi for at vår glede skal være fullkommen.

1:5 - 2:6
5 Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det
finnes ikke mørke i ham. 6 Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i
mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. 7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik
han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans
Sønn, renser oss for all synd. 8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og
sannheten er ikke i oss. 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og
rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 10 Sier vi at vi ikke
har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.
Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen
synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. 2 Han er en
soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. 3 På dette vet
vi at vi kjenner ham: at vi holder hans bud. 4 Den som sier: «Jeg kjenner ham»,
men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. 5 Men Guds
kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som holder hans ord. Slik kan vi vite at
vi er i ham. 6 Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde.

GUD ER LYS (1:5)
Hva betyr det at Gud er lys?
1. I herlighet (assosiasjoner til fysisk lys)
➤

Sal 104:1b-2a: “Du har kledd deg i høyhet og herlighet. Du svøper lyset om deg
som en kappe.”

➤

1 Tim 6:15-16: “…han, den salige og eneste hersker, kongenes konge og
herrenes herre, den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan
komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se.”

2. I sannhet (intellektuelt)
➤

Joh 1:9 - “Det sanne lys, som lyser opp ethvert menneske, kom nå til verden.”

3. I hellighet (moralsk)
➤

➤

Joh 3:19-21: “Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men
menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde.
For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans
gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til
lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

Gud og mørke (usannhet, ondskap) er gjensidig utelukkende

HVA BETYR DET Å VANDRE I LYSET (1:6-7)
Kjenne
ham (2:4)

1. Ha fellesskap med Gud
(1:6, 1:3)

2. Ha fellesskap med hverandre
(1:7, 1:3)

Holde hans
bud (2:4)

Elske sine søsken i
troen (2:9-11)

Innrømme og bekjenne
våre synder (1:8-10)

3. Bli renset for all synd
(1:7)

Jesus Kristus er vår
talsmann (2:1)

Tro på Jesus
og elske
hverandre
(3:23)

2:3-6
➤

2:3 - På dette vet vi at vi kjenner ham: at vi holder hans bud.

➤

Tegnet på at vi kjenner Gud er et praktisk tegn: Om vi lever
etter Guds bud og vilje.

➤

Hvis livsstilen ikke stemmer med Guds karakter, kjenner man
ikke Gud.

➤

2:6 - Å leve slik Jesus levde = holde hans bud/ord

5:13-21
13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har
evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. 14 Og dette er vår
frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som
er etter hans vilje. 15 Og når vi vet at han hører oss hva vi enn
ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om…
18 Vi vet at hver den som er født av Gud, ikke synder. For han
som er født av Gud, bevarer ham, så den onde ikke kan røre
ham. 19 Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det
onde. 20 Vi vet også at Guds Sønn er kommet, og han har gitt
oss forstand, så vi kjenner Den sanne. Vi er i Den sanne, vi som
er i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det
evige liv. 21 Mine barn, vokt dere for avgudene!

5:20-21
➤

Vi vet at Jesus var Guds Sønn

➤

Han har gitt oss forstand (‘dianoia’)
➤

Brukes bare her av Johannes

➤

Ble senere mye brukt av gnostikere om den spesielle
forstanden de påstod å ha

➤

Johannes sier: “Vi har dianoia. Jesus ga det til oss, så vi kan
kjenne Gud, han som er Sannheten.”

➤

Forstand = kjenne?

➤

Denne forstanden handler om å kjenne Gud.

5:20

➤

“Vi vet også at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss
forstand, så vi kjenner Den sanne. Vi er i Den sanne, vi som er
i hans Sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige
liv.”

➤

“det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss.” (1:2)

➤

Det evige livet finnes bare i den Jesus som de har kjent helt
fra begynnelsen, fordi han faktisk er Den sanne Gud selv.

14 TING VI KAN VITE FRA 1 JOHANNES:
1. At vi kjenner Gud siden vi holder hans bud. (2:3)
2. At vi er i Gud fordi vi holder hans ord (2:5)
3. At vi skal bli lik Jesus når han åpenbarer seg (3:2)
4. At Jesus åpenbarte seg for å bære bort våre synder (3:5)
5. At vi er gått over fra døden til livet, for vi elsker våre søsken. (3:14)
6. At vi er av sannheten når vi elsker i gjerning og sannhet, og vi kan la vårt hjerte falle til
ro for hans ansikt. (3:18-19)
7. At han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ånd. (3:24 og 4:13)
8. At hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. (4:2)
9. At vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. (5:2)
10.At vi har evig liv, vi som tror på Guds Sønns navn. (5:13)
11.At han hører oss hva vi enn ber om, og at vi allerede har det vi har bedt ham om.
(5:15)
12.At hver den som er født av Gud, ikke fortsetter å synde. (5:18)
13.At vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. (5:19)
14.At Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner Den sanne. (5:20)

