Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har
gerninger? Kan den tro måske frelse ham?
Jakobs brev kapitel 2 vers 14
Kære alle Jer der følger "Et ord til eftertanke"
Der er nogle stedet i livet, hvor løgn og falsk tale er nøjagtig det sammen som realiteterne,
men der er et sted, hvor man er nødt til at have styr på det virkelige og rette: At du har
virkelig, ægte og sand tro. I Bibelen er der over 6000 løfter, som Gud har givet os. Du
har, lige som alle os andre, brug for disse løfter, så vi kan leve et stabilt, stærkt og sundt
liv, også i disse tider med sygdom kloden over.
For at få nytte af Guds løfter, så må du have en virkelig, ægte og sand tro. En falsk
overfladisk tro har ingen styrke, der kan forandre dit liv til det bedre. Sådan en tro kan
ikke frelse dig. Den har heller ikke styrken til at besvare dine bønner. Falsk tro har ikke
magt til at forvandle dig. Og når livet ikke fungerer, som du kunne ønske, også i denne
Coronatid, så kan en falsk tro heller ikke bidrage med noget som helst godt.
Her har du fem egenskaber ved den ægte kristne tro på Jesus Kristus som frelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Ægte tro er mere end bare de ord jeg taler.
Ægte tro er mere end en følelse jeg har.
Ægte tro er mere end en idé jeg kan diskutere.
Ægte tro er mere end den sandhed jeg tror på.
Ægte tro er noget jeg også gør!

Vores gerninger har en meget større gennemslagskraft i verden end vores ord!
Vores gerninger viser hvad vi tror på!
I vores tid behøver vores kirke, mere end nogen siden før, at blive set ved den måde vi
viser kærlighed på. Ikke hvordan vi taler om kærlighed, men hvordan vi gør kærlighed!
For at kirken må være den faktor i verden, som kan forvandle mennesker fra dårligdom til
godhed, da må vi vise vores tro ved gerninger.
Venlig hilsen, lbj
Håber du tilmelder dig denne slags e-mails, så du modtager de næste der kommer.
Her er hvordan du abonnerer på denne anonyme og gratis ting.
Du skal gå ind på www.sctjohannes.dk og finde menupunktet "Et ord til eftertanke".
Følg anvisningerne på din skærmen, hvor der også er vej til arkivet.
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