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Millioner mangler tro til å motta svar på 
bønnene sine—til å befri sinnene sine 

fra frykt og bekymringer. Dette skyldes 
for en stor grad en manglende forståelse 

om hva tro er. Les denne enkle, men 
grundige forklaringen om dette emnet.





Del 1
Hva er tro?

Hele verden rystes nå av omveltninger, som forbere-
delser til en veldig begivenhet. Sammenbruddet av 
denne nåværende verden, med verdensøkonomisk 
kollaps, sosial uro og religiøs forvirring, er bare 

advarende signaler om at enden på denne nåværende sivilisa-
sjonen er her. Kristus’ tilbakekomst for å etablere en ny orden 
med verdensfred på Jorda er nær—mye nærmere enn folk tror!

T r o  i  dag?

Og da Han snakket om tilbakekomsten Sin til Jorda, spurte 
Jesus Selv, profetisk:

”Men når Menneskesønnen kommer, vil han finne tro på 
jorda?”

Da Jesus uttalte disse orda, så Han inn i framtida—til 
akkurat vår nåværende generasjon som Han forutså klart. Og, 
fordi Han forutså det nesten totale fraværet av tro i vår tid, 
stilte Han det spørsmålet!

Det er sikkert at denne verden har så godt som, mistet vir-
kelig tro ut av syne. Det er ikke så rart at det er så få som har 
noen—ikke så rart at det er så mange som sier: ”Troen min 
er ikke så sterk”—eller ”det ser virkelig ut som om jeg ikke 
kan opparbeide noen tro.” Folk i dag vet ikke hva tro er, eller 
hvorfor de ikke har det. Likevel, uten tro kan en ikke en gang 
bli frelst!
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J e s u s  h a d d e  T r o !

Da Jesus vandret på Jorda i menneskelig kjød, hadde Han tro!
Likevel sa Han klart: ”Jeg kan ikke gjøre noen ting av 

meg selv!”
Det var få som innså at det Han gjorde—miraklene som 

Han utrettet—at Han ikke gjorde det ved en overnaturlig kraft 
av Seg Selv. Alt Han gjorde, alle miraklene som Han utrettet, 
ble bokstavlig talt gjort gjennom tro, og satte et vidunderlig 
eksempel for oss.

Men hvordan utrettet Han da miraklene Sine, utførte Sine 
mektige gjerninger?

”Faderen som er i meg,” forklarte Jesus, ”Han g jør 
gjerningene.”

Ja, nettopp slik du og jeg kan bli, var Jesus fylt med Guds 
Hellige Ånd—Guds dynamiske, overnaturlige kraft! Denne 
krafta til Den allmektige Gud, Skaperen, var bokstavelig i 
Jesus; og den identisk samme krafta til den identisk samme 
levende Gud, kan bli i deg i dag! 

Alle apostlene og evangelistene i det første århundrets 
sanne Kirke utførte mirakler, og til og med større mirakler enn 
de Jesus hadde utrettet, inn til selv skyggen til Peter fikk syke 
og plagede til å bli helbredet, når den gikk over dem!

Peter, Stefanus, Filip, Paulus—alle vanlige, ydmyke, ordi-
nære menn selv—hadde alle den krafta, den samme identiske 
krafta som Jesus hadde, fordi de levde og vandret nær til Gud 
og var fylt med den Hellige Ånd!

Og vi synes å mangle den krafta i dag, ikke fordi Gud 
nekter oss den krafta, men fordi vi er så nær til en moderne, 
materialistisk verden—er sinnene våre så fulle av de materielle 
interessene i dette livet; at sinnene og hjertene våre er så langt 
fra Gud; vi er så ute av forbindelse med Ham, fordi vi ikke til-
bringer nok tid med å studere Hans Ord, og av mangel på nok 
av den riktige slags kapitulerende, ydmyke, oppriktige og hjer-
teskjærende bønner—og følgelig, fordi vi ikke er fulle av den 
Hellige Ånd!

Så la oss nå stille to spørsmål:
For det først, hva er tro?
Og for det andre, hvordan kan vi få den, og hvordan kan 

den økes?
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h va  T r o  e r

Legg nå merke til, at tro er full visshet om det en håper 
(Hebreerne 11:1). Så tro kommer før besittelse.

Med en gang du har mottatt besittelsen, håper du ikke lenger 
for det. Men til og med før du mottar det, har du det i substans; 
og den substansen—den vissheten om at du skal eie det—er tro.

Så igjen, troen er en overbevisning—”overbevisning om 
ting en ikke ser.” Tro kommer før du faktisk mottar det du ber 
om. Og troen er overbevisningen om at du skal få det, selv før 
du ser det. Det er overbevisning om ting som en ikke ser ennå. 
Du har det ikke. Du ser det ikke, eller føler det—likevel er tro 
overbevisningen din at du har, eller skal ha det. Tro er sub-
stansen—vissheten—om å motta det som du fortsatt håper på. 

h vo r da n  v i T e  aT  d u  e r  h e l b r e d e T

Så jeg ønsker at du legger merke til at når du håper på ting, 
eller ber Gud om noe, er det en overbevisning—et bevis, fordi 
der Gud er involvert, er Hans overbevisning et bevis på—at 
du vil motta det du har bedt om. Og hva er det beviset—den 
overbevisningen? Er det at du faktiske mottar svaret, så du ser, 
eller føler, eller hører at du har det? Nei!

Anta for eksempel, at du var syk—angrepet av en sykdom. 
Nå helbredet Jesus syke ustanselig. Og, sa Han, gjerningene 
Han gjorde—og dette var en av dem—skulle vi også gjøre. 
Anta nå at du ber Gud om å helbrede deg. Naturlig ønsker du 
en overbevisning om at du vil bli helbredet.

Så hva er den overbevisningen, det beviset? Er det en over-
bevisning om at smertene forsvinner—eller at hevelsen går 
ned—noe som du kan føle, og se? Jeg vet om en mann som sa: 
”Når jeg ser at noen blir helbredet ved direkte bønn, da vil jeg 
tro på det.” Denne mannen sa at han ønsket å tro på det—han 
ønsket å ha tro! Han så etter en overbevisning som han kunne 
se—og han døde uten noen gang å se det!

Fordi hva vi ser—hva vi føler—er ikke sann overbevisning. 
Å ha tingen—se den—er ikke tro. Tro kommer før besittelse 
fordi tro er sikkerhet—visshet—om at du skal ta det i besittelse.

Det naturlige menneskesinnet kan bare motta kunnskap 
gjennom de fem sansene. Dette er de fem eneste kanalene som 
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er i stand til å overføre kunnskap, ved en naturlig prosess, til 
menneskesinnet. Sansene å se, høre, lukte, smake og føle.

Men det er ikke tro! Tro er et åndelig spørsmål, og det har 
ingenting å gjøre med de fem sansene, som er fysiske.

Bønn er et åndelig spørsmål. Gud er en Ånd! Og når vi ber, 
for eksempel, om helbredelse, har vi en overbevisning—bevist 
positivt—at helbredelsen vil bli gjort; men den overbevisningen 
er ikke noe som blir sett, eller følt, eller hørt—det er ikke en 
fysisk overbevisning—det er heller en åndelig overbevisning av 
tro. Tro er overbevisningen vår.

e n  u va n l i g  r e T T s s a k

La oss forestille oss en rettssak i et rettslokale. Det er en veldig 
rar—en helt uvanlig—rettssak, for den Ene som blir prøvd er 
ingen andre enn Gud den Allmektige! Og du, selv, sitter som 
dommer og jury. Påtalemyndighetene er menneskenaturen din. 
Forsvarsadvokaten er den Hellige Ånd. Gud er beskyldt for å 
lyve—for utroskap—for å erverve seg ting som er mer verdi-
fulle enn penger, under falske forutsetninger! Gud er beskyldt 
for bevisst å ikke ha betalt gjeldsbrev.

Du, som nå sitter som dommer og jury, har lest Guds befa-
ling og skrevne løfter, i Jakob 5:14, om din fysiske helbredelse 
når du er syk. Du har bedt om helbredelse, i henhold til Guds 
skrevne løfter. Du har fulgt Guds instruksjoner og kalt på 
Kirkens eldre, som har bedt troens bønn over deg, og salvet 
deg med olje.

Påtalemyndighetene, menneskenaturen din, prøver å 
dømme Gud for å erverve seg din troskap under falske forut-
setninger—for å bryte kontrakten Sin—for å lyve—legger fram 
sitt vitnesbyrd for deg, som dommer og jury.

”Mitt bevis,” sier menneskenaturen din: ”er bokstavelig, 
håndgripelige vitnesbyrd som er virkelige—bevis som du kan 
se og føle. Du kan se selv at du ikke er helbredet. Smertene er 
fortsatt der! Kanskje de til og med har blitt verre! Gud ga deg et 
skriftelig løfte, like sikkert som om noen ville gi deg et gjeldsbrev 
noen gang. Du rettet deg etter alle betingelsene Hans. Du ba. 
Du kalte for de eldre i Kirken, og de ba. Du trodde! Men du kan 
nå se beviset mitt—du kan føle beviset mitt—du lider fortsatt 
- du er ikke helbredet! Derfor helbredet Gud deg ikke! Gud holdt 
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ikke Ordet Sitt. Guds Ord, Bibelen, løy til deg. Gud sviktet! 
Vitnesbyrdet mitt er det du klart kan se og føle! Du er ikke hel-
bredet. Derfor krever jeg at du dømmer skyldig!—skyldig i 
overlagt—jeg krever at du finner Den Allmektige Gud skyldig i 
å lyve, å erverve seg troskapen din under falske forutsetninger, i 
å ikke utføre det Han hadde lovet i Sine skriftelige løfter.”

Men nå snakker forsvarsadvokaten—Guds Hellige Ånd—
til deg, dempet, rolig.

Han sier til deg: ”Jeg vil nå legge fram mitt bevis på at Guds 
Ord er sant—at Gud er trofast—at Gud ikke kan lyve. Beviset 
mitt er ikke noe du kan se eller føle. Beviset mitt er ganske 
enkelt tro—tålmodig å stole på troverdigheten av Guds Ord. 
Det er umulig for Gud å lyve. Beviset mitt er din tro på det fak-
tumet, og på løftet Hans. Og tro er overbevisning om det som 
ikke blir sett eller følt!

”La oss se på saken igjen for å se klart hva som skjedde. La 
oss forstå klart hvor menneskenaturen din har tåkelagt saken, 
og forført deg. I 2 Mosebok 15 har Gud fortalt deg at Han er den 
som helbreder deg—Gud - legen din—det er ett av navnene 
Hans, og Gud blir kalt det Han er. Gud sendte Sønnen Sin til 
verden for å bli såret for våre misgjerninger, å lide straffen for 
overtredelsene dine av naturlovene, i ditt sted—Han ble knust 
for deg, og ved Hans sår, er du helbredet! Gud ga deg Sitt Ord 
på at det er Hans vilje å helbrede deg. Han befalte deg å kalle på 
Kirkens eldste, som du gjorde. Han lovet å helbrede deg. Men 
Gud har også gjort det til en del av denne kontrakten, i Ordet 
Sitt, ”det skje etter deres tro”—i selve Kristus’ ord!

”Nå er tro beviset ditt for at Gud vil gjøre det som Han har 
lovet. Du kan ikke se tro—du kan ikke føle den. Hva du ser og 
føler har ingenting å gjøre med tro. Men det poenget som men-
neskenaturen din ønsker at du skal overse, er at Gud ikke lovet 
når eller hvordan, Han ville helbrede deg!

”Guds hensikt med livet ditt er å transformere deg fra det 
du har vært, til selve bildet til Sønnen Sin—til selve karak-
teren til Gud Selv. En del av denne karakteren er å lære tålmo-
dighet! Og i Jakob 1:3, instruerer Gud deg om at når troen blir 
prøvet, virker det tålmodighet i karakteren din. Gud har i dette 
og andre skriftsteder åpenbart for deg at Han noen ganger vil 
utsette helbredelsen din, for å prøve troen din og lære deg å bli 
tålmodig! Gud har lovet deg at du vil bli helbredet etter din tro.
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”Tro er å stole på at Gud vil gjøre det som Han ikke har 
gjort ennå. Etter at helbredelsen er fullført, trenger du ikke å 
utøve tro. Tro er den ingrediensen som du må praktisere, inntil 
Gud helbreder deg—inntil du kan se og føle at du er helbredet. 
Etter at Gud har helbredet deg, vil du ikke trenge å tro på 
det lenger, men troen din må forbli solid og urokkelig, og tål-
modig, uansett hva du ser og føler, inntil Gud faktisk helbreder 
deg, slik Han har lovet å gjøre.

”Nå ønsker påtalemyndighetene, menneskenaturen din i 
dette tilfellet, at du skal anta at tro er noe som du utøver rundt 
30 sekunder, mens du fortsatt ber, og deretter hvis Gud ikke 
har gjort det Han lovet, så snart som du forventer, må du finne 
Gud skyldig i å lyve. Det øyeblikket du gir etter for djevelens 
innflytelse over menneskenaturen din, og avgir en kjennelse 
om at Gud ikke vil gjøre det som Han har lovet, bare fordi Han 
ikke har gjort det ennå—det øyeblikket du gjør Gud til en 
løgner—mister du all tro på Gud; og deretter bryter du din del 
av avtalen, som er å ha tro og fortsette å ha tro, og stole på Gud, 
og sette din lit til Ham, inntil Han oppfyller det som Han lovet.

”Tro er simpelthen tillit til Guds Ord. Det er beviset på det 
du ikke ser eller føler. Derfor oppfordrer jeg deg til å være tål-
modig—å fortsette å stole på Gud, inntil Han helbreder deg, og 
da vil Han helbrede deg! Jeg oppfordrer deg til å finne Gud 
uskyldig i denne beskyldningen om å lyve—jeg oppfordrer deg 
til å finne Ham trofast mot løftene Sine, og da skal du ha dem.”

Nå er bevismaterialet lagt fram. Du vil avsi dommen nå!
Du må avsi en dom som er grunnet på bevismaterialet.
Hvilket av bevismaterialet er det du tror på? Det som du 

ser og føler—fysiske bevis som ofte er villedende—eller at du 
tror på at Guds Ord er sanne, at løftene Hans er sikre, at det er 
umulig for Gud å lyve?

Hvis du tror på dette sistnevnte åndelige beviset, og avviser 
det fysiske beviset med hva du ser og føler, avsier du dommen 
at Hans Ord har blitt rettferdiggjort ved din kjennelse—du 
skal bli befridd fra sykdommen, og det Han har lovet deg skal 
bli oppfylt.

Men, hvis du bestemmer deg for at det fysiske beviset, det 
du ser og føler, er mer til å stole på enn Ordet til den all-
mektige Gud—og du avviser Ordet Hans og løftene Hans, og 
nekter å tro på det—nekter, med andre ord, å akseptere og sette 
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din lit til troens bevis inntil Gud fullfører det, da må du selv 
avsi dommen din, ikke helbredet, og du vil ikke bli helbredet!

Gud lover ikke helbredelse, eller noe annet, ser du, med 
mindre vi tror. ”Det skje dere etter deres tro!” sa Jesus. Og husk 
at troen må gå forut, og er derfor en betingelse for besittelsen.

En mann uttrykte det veldig godt: ”Tro er forsikringen om 
at tingene som Gud sa i Sitt Ord er sanne: og at Gud vil handle 
i henhold til det Han har sagt i Sitt Ord. Denne forsikringen, 
denne tilliten til Guds Ord, denne tryggheten, er tro!” Og det 
er en sann Bibel definisjon. Dette arbeidet til Gud har faktisk 
blitt bygd ved å sette dette ut i praksis!

l æ r e  g u d s  v i l J e

Husk, uansett hva du trenger, er den første tingen du må gjøre, 
for å være sikker på at du mottar et svar på bønnen din, å 
søke i Skriften, for å lære om det er Guds vilje (Efeserne 5:17; 
2 Timoteus 3:14-17).

Bibelen åpenbarer Guds vilje. Vi trenger aldri si: ”Vel, jeg vet 
at Gud kunne helbrede meg hvis det er Hans vilje.” Du kan vite 
Hans vilje. Og så langt som det er helbredelse det angår, kan jeg 
fortelle deg med sikkerhet at Hans Ord sier klart og ettertryk-
kelig at det er Hans vilje. Bibelen er full av løfter—bokstavelig 
talt full av dem. Hvis du trenger noe, studer for å se om Gud 
har lovet det, og hvis Han har, kan Han ikke bryte et løfte!

v i k T i g h e T e n  av  å  k r e v e  
aT  e T  l ø f T e  h o l d e s

Jeg husker en gang for mange år siden da de to sønnene mine 
kom til meg, og spurte meg om å gjøre noe for dem—jeg 
husker ikke lenger hva det var. De var da rundt sju og ni år 
gamle. Jeg husker at jeg ikke ønsket å gjøre det.

”Men, pappa, du lovet det,” sa de, ”og du må holde løftene 
dine.”

Og da husket jeg at jeg hadde lovet det. Vel, hva tror du? Tror 
du at jeg kunne bryte et løfte når de to sønnene mine kom til 
meg og uttrykte det slik? Nei, og hvis du vil fortelle Gud akkurat 
så dristig at Han har lovet det, og deretter kreve det løftet som 
gjelder for ditt tilfelle, og stoler på at Gud holder det, og 
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stopper å bekymre deg om det—slutt med å prøve på å oppar-
beide deg tro—bare slapp av, og la Gud ta over fra der—la det 
bli hos Ham—la Han gjøre det—Han vil gjøre det, hver gang!

Jeg vet hva jeg snakker om, fordi jeg har satt det som jeg 
forteller deg nå, på prøve ikke bare en gang, men bokstavelig 
talt hundrevis og tusenvis av ganger, og Gud har aldri kommet 
til kort med å holde løftet Sitt en eneste gang. Jeg har sett svarene 
komme så ofte og så hyppig at jeg forventer svar når jeg spør!

Gud lover å gi oss alt vi trenger—at hvis vi først søker Guds 
Rike og Hans rettferdighet—som er å gjøre rett—vil Han 
dekke alle våre materielle behov (Matteus 6:33).

d e T T e  a r b e i d e T  e T  l e v e n d e  
e k s e m p e l  på  T r o

Hvorfor, selve dette Arbeidet vi utfører er et direkte svar på 
bønnene våre! Dette Arbeidet—kringkastingprogrammet 
Morgendagens Verden, bladet Den Enkle Sannhet og 
Ambassador College—som nå har vokst til nasjonal og inter-
nasjonal rekkevidde og innflytelse, begynte så lite som noe 
arbeid kunne ha begynt—bokstavelig talt fra ingenting.

Helt fra begynnelsen har det vært et 100 prosent arbeid av 
tro—og vi måtte faktisk lære denne leksa om tro til og med 
før det hadde begynt. 

h vo r f o r  f o l k  m a n g l e r  T r o

Og nå, veldig kortfattet, hvorfor har vi ikke tro, og hvordan 
kan vi få det, og hvordan kan den økes? Det er så mange som 
sier: ”Vel, jeg har ikke noe inntrykk av—jeg har ingen følelse, 
ingen overbevisning—at jeg skal få svaret.”

De ønsker å vente til de får en viss overbevisning, en viss 
følelse, en slags forsikring som de kan føle—før de virkelig 
tror at de skal ha svaret.

Men det er ikke tro!
Det er en følelse!
Følelsene dine, overbevisningene dine, inntrykkene dine, 

har absolutt verken en ting eller en annen å gjøre med tro. Tro 
har bare å gjøre med Guds Ord! Det ene spørsmålet er: Har 
Gud lovet det i Bibelen? Hvis Han har, da har sannsynligheter, 
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muligheter, følelser, overbevisninger og inntrykk ingenting 
som helst å gjøre med det. Han har lovet. Vi trenger ikke å se 
hvordan Han vil gjøre det.

Og det er en annen ting—Han vil nesten aldri gjøre det den 
måten vi forventer det. Så ikke prøv å finne ut hvordan det er 
mulig for Gud å gjøre det. Du setter din lit til overnaturlige 
krefter! Så tro på den krafta. Gud utarbeider undrene Sine til 
å bli oppfylt på mystiske måter. Det Han har lovet, vil Han opp-
fylle; men Han vil gjøre det på Sin måte, og til Sin tid. Overlat 
alt til Ham og bare stol på Ham. Sett din lit til Hans Ord.

g u d s  g av e

Og la oss huske at tro er en gave fra Gud.
Det er så mange som tror at alt annet som kommer fra Gud 

er Hans gave, men at troen som kreves for å motta disse tin-
gene, er noe vi selv må opparbeide oss på en eller annen måte, 
eller anstrenge oss og streve for det. Men vi trenger bare å 
slappe av og stole på Gud, til og med for troen, som vi mottar 
alt annet ved! (Efeserne 2:8).

I Åpenbaringen 14:12 er det en beskrivelse av den sanne 
Kirken i dag. Disse i denne Kirken har troen til Jesus. Legg 
merke til dette: troen til Jesus! Det er ikke bare troen vår på 
Ham, men Hans tro—akkurat den samme troen som Han utførte 
miraklene Sine ved—som er plassert i oss og handler i oss.

Hvordan kan du få den? Kom nærmere Gud. Bli kjent med 
Gud. Overgi deg til Ham på alle måter, og gjør Hans vilje. Og 
deretter be. Du blir kjent med Ham gjennom bønn. Vi er altfor 
nær til materielle ting. Gjennom bønn, mye mer bønn, kan du 
komme nærmere til Gud og åndelige ting. Og for en lykkelig, 
gledelig opplevelse det er, med en gang du faktisk har gjort det!
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Del 2
Hva slags tro er 
påkrevd for frelse?

Ikke noe emne som angår kristen frelse er mer generelt 
misforstått enn det om frelsende tro!

Bare ”tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli 
frelst,” er den populære læren i dag. Og den utta-

lelsen er absolutt sann—hvis du forstår hva slags tro som 
er påkrevd!

Uheldigvis er millionvis forført—ledet til å stole på en tro 
som aldri vil frelse en eneste sjel—av en veldig populær og 
veldig falsk lære.

Det er vanlig bare å sitere en del av skriftstedene om dette 
emnet—tillegge dem en falsk betydning—og hekser slik, ved 
slu halvsannheter, og populære lære, det meste av kristen-
dommen til åndelig blindhet og forførelse.

s i e r  d i s s e  s k r i f T s T e d e n e  
i m o T  h v e r a n d r e ?

Gud åpenbarer vanligvis ikke all sannheten vedrørende et 
bestemt emne bare på et sted. ”Hvem vil han lære kunnskap, 
og hvem vil han få til å forstå sitt budskap? … For bud på bud, 
regel på regel, litt her, litt der” (Jesaja 28:9-10). For å forstå et 
hvert generelt emne i Bibelen, er det nødvendig å se på alle de 
bibelske bevisene som berører dette spesielle emnet. Og vi kan 
ikke lese meninger som vi har arvet, eller som vi ønsker, inn 
i noen spesielle steder; for ”intet profetord i Skriften er gitt til 
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egen tydning” (2 Peter 1:20), men hvert sted blir tydet av, og i 
lys av, andre tekster.

For eksempel. Det er svært populært å sitere Romerne 3:20: 
”Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjer-
ninger,” og fra kun dette skriftstedet går de ut fra at frelse 
kommer av tro, i ulydighet mot Guds lov! De som tyder dette 
skriftstedet slik, forteller deg aldri at den samme apostelen 
Paulus var inspirert til å skrive i Romerne 2:13: ”For ikke de 
som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter 
loven skal bli rettferdiggjort.”

Er det en motsetning her? Hvis det ene skriftstedet er til-
siktet å åpenbare at vi ikke behøver å anstrenge oss for å 
adlyde Guds lov, for å bli rettferdiggjort og deretter frelst—
men at vi blir frelst ved tro, uten å adlyde Guds lov—da sier 
Gud sannelig imot Seg Selv i Sitt Ord! Og hvis du ønsker å ha 
Romerne 3:20 til å bety det, må du være konsekvent og inn-
rømme at det er motsigelse i Skriften, og hvis det er sant, har 
du ikke noe grunnlag for troen din!

Igjen, Efeserne 2:8-9: ”For av nåde er dere frelst, ved tro. 
Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke 
av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.” Men de som 
siterer denne teksten så fritt, for å lære doktrinen om ”ikke 
noen gjerninger,” forteller deg aldri at den samme inspirerte 
Skriften også sier:

”Mine brødre! Hva gagner det om noen sier at han har tro, 
når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? … Slik 
er det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, er den 
død i seg selv … jeg vil vise deg min tro av mine gjerninger. Du 
tror at Gud er én. Du gjør vel! Også de onde ånder tror det—og 
skjelver. Men vil du vite det, du uforstandige menneske: [kjv - 
tro uten gjerninger ER DØD?]” (Jakob 2:14-20)

Det er ingen motsigelse her!
Det er heller slik at ved å sette sammen alle skriftstedene 

om emnet ”frelsende tro,” lærer vi at det er to slags tro. Og det 
slaget som flertallet i dag stoler så blindt på, er ikke noe annet 
enn en død tro—og en død tro vil aldri frelse en eneste sjel! Så 
merk deg det i Jakob 2:20- kjv: ”Tro uten gjerninger er død” – 
bare en død tro.

Jakob fortsetter: ”Ble ikke Abraham, vår far, rettferdig-
gjort av gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? Du 
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ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen 
ble fullkommen ved gjerningene. … Dere ser at et menneske 
blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av tro” 
(Jakob 2:21-24). Så er vi da frelst av gjerninger i stedet for tro? 
Nei, aldri! Vi er frelst av tro! Men troen virker sammen med 
gjerningene våre, og ved gjerninger blir troen vår gjort full-
kommen! Det er levende tro!

Hvorfor trenger vi likevel frelse? Fordi vi har syndet, og 
straffen for synd er død!

Men hvordan har vi syndet? Under alle omstendigheter, hva 
er synd? ”Synd er lovbrudd,” er Guds svar (1 Johannes 3:4).

”Ja,” svarer offeret for moderne fabler, ”Men vi er ikke 
under loven i dag, men under nåde!” Ja, absolutt” ”Hva så?” 
spør den inspirerte Paulus, ”Skal vi synde [begå lovbrudd] 
siden vi ikke er under loven, men under nåden?” Og Paulus 
svar er: ”Langt derifra!” (Romerne 6:15). Og igjen: ”Skal vi bli 
ved i synden [lovbrudd] for at nåden kan bli dess større? Langt 
derifra! Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå 
leve i den” (Romerne 6:1-2).

Loven har en straff—død. Den krever livet til den som 
bryter den. Loven har makt til å ta livet til lovbryteren. Derfor 
er den mektigere enn synderen—og er over synderen, og har 
et krav på livet hans. Det er synderen som er under loven. Men 
når synderen angrer på syndene sine, og aksepterer offeret til 
Kristus som betaling for lovens straff, da er han tilgitt—under 
nåde—loven står ikke lenger over ham og krever livet hans. 
De som fortsatt synder, er fortsatt under loven! Og de som, 
gjennom anger, lydighet og tro har vendt seg bort fra uly-
dighet og holder loven ved tro, er de eneste som er under nåde!

g u d s  å n d e l i g e  s p e i l

La oss forstå dette! ”Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for 
ham ved lovgjerninger.” Nei, forvisst ikke! Det skriftstedet er 
100 prosent sant, og det er ingen motsigelse! Du kan ikke bli 
rettferdiggjort ved lovgjerninger—ikke i det hele tatt!

Hvorfor? Den siste halvparten av dette samme verset gir 
svaret—hvorfor siterer aldri de fleste predikanter det? ”For 
ved loven kommer erkjennelse av synd” (Romerne 3:20). Det 
er hvorfor!
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Hensikten med loven er ikke å tilgi, å rettferdiggjøre, 
å vaske vekk, å rense. Bare Kristus’ blod kan gjøre det! 
Hensikten med loven er å fortelle hva som er synd—å definere 
den, å åpenbare den—så vi kan slutte med det. Synd er lov-
brudd—det er hva synd er.

Alle kvinner burde forstå dette. I alle kvinners håndveske 
er det et lite speil. Hun vet hva det er til. Nå og da tar hun opp 
dette speilet og kaster et blikk på ansiktet sitt. Noen ganger 
åpenbarer det en skitten flekk. Og vi kan, som sant er, si: ”ikke 
noe skittent ansikt blir vasket rent ved å bruke dette speilet.” 
Dere kvinner forstår hva vi mener! Men kaster dere speilene 
deres fordi ansiktene deres ikke blir vasket rene ved dem? 
Selvfølgelig ikke – det synes å være et tåpelig spørsmål, når 
det dreier seg om et materielt tilfelle! Og hvis vi spør deg om 
hvorfor ansiktet ditt ikke har blitt vasket rent av speilet, svarer 
du: ”For ved speilet kommer kunnskapen om at det er skittent!

Guds lov er det åndelige speilet Hans. Vi ser inn i den, og ser 
skitten i hjertene våre! Men ved å se på loven, eller holde den, 
blir ingen skitt vasket vekk fra hjertene våre—bare Kristus’ 
blod kan gjøre det. Ved loven kommer kunnskapen om synd!

Lytt til hvordan Jakob forklarer det! ”Men vær Ordets 
gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. For 
dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner 
han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil—han så 
på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. 
Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter 
med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens 
gjører, han skal være salig i sin gjerning” (Jakob 1:22-25).

e r  d e T  m u l i g  å  h o l d e  l ov e n ?

”Men,” argumenterer ”ingen lov” forføreren, ”ikke noe men-
neske kan holde De ti bud. Det er ikke mulig menneskelig. 
Siden troen har kommet, holder vi ikke loven—troen har 
gjort den ugyldig.”

”For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som 
skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre 
seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da 
er det ikke stort om også hans tjenere omskaper seg til rettfer-
dighetens tjenere” (2 Korinterne 11:13-15).
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”Opphever vi så loven ved troen?” lyder spørsmålet i den 
inspirerte Skriften—og svaret: ”Langt derifra! Vi stadfester 
loven” (Romerne 3:31).

Ja, tro stadfester loven! Ved å holde den, blir troen gjort 
perfekt!

Likevel, kan vi holde De ti bud? Er det mulig? Satans ”ingen 
lov” forførere sier nei! Hva er den klare sannheten?

En mann kom til Jesus og spurte om hvordan han kunne 
bli frelst. Frelseren Selv svarte: ” … vil du gå inn til livet, så 
hold budene” (Matteus 19:17). ”Da disiplene hørte dette, ble 
de rent forferdet og sa: Hvem kan da bli frelst? Men Jesus så 
på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for 
Gud er alt mulig” (versene 25-26).

Der er Kristus’ eget svar! For mennesker er det umulig—
fullstendig umulig å virkelig holde Budene Hans. Men—her er 
den velsignede sannheten—med Gud er det mulig, til og med 
å holde Budene Hans. Begynner du å se? Det tar tro—tro på 
Guds kraft! Og, akkurat slik som din egen aktive innsats sam-
menkoblet med tro gjør troen perfekt, slik fører tro sammen-
koblet med din innsats til perfekt lydighet! De to går hånd i 
hånd. Og du kan ikke ha den ene uten den andre!

En levende tro—det eneste slaget som vil frelse—er 
en aktiv tro—en som stoler på at Gud vil gjøre det mulig å 
adlyde Ham—å leve det sanne, kristne livet—å holde de vel-
signede Budene Hans!

Tenk over det! Kunne en rettferdig Gud kommandere men-
nesker til å gjøre noe som det er umulig å gjøre? Eller kan 
vi forestille oss Jesus som en ung viktigper, som visste bedre 
enn Faren Sin, og som avskaffet Sin Fars Bud? Hvor absurd! 
Likevel er dette den populære oppfatningen i dag!

l ov e n  e r  e v i g

Guds lov er ikke et forferdelig monster! Rettferdighet og rik-
tige lover er bare en skrekk for kriminelle—de er lagd for å 
beskytte det gode! Guds lov er fullkommen (Salmene 19:8), det 
er en åndelig lov (Romerne 7:14), hellig, og rettferdig, og god 
(Romerne 7:12). Alle Hans Bud er trofaste, og de er grunn-
festet for all tid (Salmene 111:7-8). Ikke tro det når mennesker 
forteller deg noe annet!
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Guds lov er, ganske enkelt, kjærlighet! Det er den full-
komne måten å leve på. Hvert eneste fnugg av menneske-
lige lidelser, ulykkelighet, elendighet og død har utelukkende 
kommet av brudd på den! Den ble gitt for å gjøre menneskene 
lykkelige, og er den eneste livsfilosofien som kan gjøre så! Den 
kom fra en kjærlig Gud, og kjærlighet er oppfyllelse av loven 
(Romerne 13:10)!

Men ikke din egen naturlige kjærlighet! Det kreves: 
”Guds kjærlighet … utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd” 
(Romerne 5:5). Gud har, og vil gi deg, den kjærligheten som vil 
oppfylle loven Hans. Og slik er det mulig gjennom tro, og den 
Hellige Ånds gave, for menneskene å holde Budene Hans! Og 
hvem som helst som påstår noe annet, kaller Gud rett ut for en 
løgner (1 Johannes 2:4).

Den som virkelig holder Budene, er nødt til å stole på at Gud 
gjør denne lydigheten mulig. Og denne troen gjør ikke loven 
ugyldig, men etablerer den! Og det kreves tro for å holde loven!

Et spennende eksempel på denne evige sannheten er ned-
tegnet i Daniels bok. Nebukadnesar, kongen av Babylon, reiste 
opp en stor bildestøtte av gull.

”Og herolden ropte med høy røst: La nå denne befalingen 
være kunngjort for dere, folk og stammer og tungemål: Så 
snart dere hører lyden av horn … skal dere falle ned og tilbe 
gullbildet som kong Nebukadnesar har stilt opp. Den som ikke 
faller ned og tilber, skal i den samme stund kastes midt inn i 
den brennende ildovnen” (Daniel 3: 4-6).

Daniels tre unge, jødiske venner, Sadrak, Mesak og Abed-
Nego var satt til å styre provinsen Babylon. Et av budene i 
Guds evige, åndelige lov forbyr en slik tilbedelse av statuer.

Hvis du hadde vært i deres sted, hva ville du ha gjort? 
Ville du ikke ha sagt: ”Vel, jeg må bøye meg ned for denne 
statuen—jeg må gjøre det eller bli drept!” Og kanskje ville du 
ha unnskyldt deg selv slik: ”Jeg tror ikke at Gud er real hvis 
Han straffer meg for dette, når Han vet at jeg er tvunget til 
å gjøre det. I alle tilfelle så forteller Han oss at vi må under-
ordne oss landets lover!” Ja, det er lett for oss å komme opp 
med grunner for å unnskylde ulydighet overfor Gud. Men 
Gud er ikke ute etter å prøve å finne muligheter til å straffe 
oss—men heller for muligheter til å redde oss, gjennom 
tro—å redde oss fra den skjenselsgjerningen det er å synde, 



HVA ER TRO?16

og de sørgelige konsekvensene som våre egne handlinger 
påfører oss!

Guds lov har til intensjon å beskytte oss mot lidelser. Det vi 
sår skal vi høste. Det er ikke Gud som straffer oss når vi gjør 
noe galt, det er bare våre egne handlinger som spretter tilbake 
som en bumerang!

Men disse tre unge jødene kjente sannheten—at vi må 
adlyde Gud mer enn mennesker, og at Gud gjør det mulig 
ved tro. Da de bestemt nektet å bøye seg ned og tilbe statuen 
til kongen, befalte Nebukadnesar i sin vrede og raseri, at de 
skulle bringes til ham (vers 13).

Lytt til det rolige, tillitsfulle, uredde svaret til disse unge 
mennene. ”Nebukadnesar … Vår Gud som vi tjener, han 
er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen …” 
(versene 16-18).

Noen ganger tester Gud troen vår. Han prøvde deres. Du 
kunne kanskje tenke at Han sviktet dem, men Han bare tillot 
at troen deres ble prøvd.

”Da ble Nebukadnesar full av harme, og uttrykket i 
ansiktet hans forandret seg … Han ga befaling om at ovnen 
skulle gjøres sju ganger hetere enn vanlig. … Så ble de bundet 
i sine kapper, bukser, luer og andre klær”—vel, forhåpent-
ligvis ville den Gud som de stolte på befri dem nå? Men nei—
det var ikke noe fysisk tegn til at Gud så mye som hadde hørt 
dem!”—”og kastet bundet midt inn i den brennende ildovnen” 
(versene 19, 21).

Ildovnen var så sterkt opphetet at ”de menn som hadde ført 
Sadrak, Mesak og Abed-Nego dit opp,” ble ”drept av ildsluen.” 
Og de falt ned ”bundet midt inn i den brennende ildovnen.”

Gud tillot at de faktisk ble kastet inn! Var Han uopp-
merksom på dem som stolte på at Han ville gjøre det mulig for 
dem å holde Budene Hans? Nei, ikke Gud!

Kongen så inn i ildovnen, og sa: ”jeg ser fire menn som 
går løse omkring midt inne i ilden, og det er ingen skade å se 
på dem. Og den fjerde ser ut som en gudesønn” (vers 25). Så 
Nebukadnesar gikk nærmere døra til den brennende ildovnen 
og ropte på dem.

”Sadrak, Mesak, Abed-Nego, dere tjenere for Den Høyeste 
Gud, kom ut!—Da kom Sadrak, Mesak og Abed-Nego ut av 
ilden. … de så at ilden ikke hadde hatt noen makt over disse 
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mennenes legemer. Håret på deres hoder var ikke svidd, deres 
klær var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. Da tok 
Nebukadnesar til orde og sa: Lovet være Sadraks, Mesaks og 
Abed-Negos Gud! Han sendte sin engel og frelste sine tjenere, 
som satte sin lit til ham” (versene 26-28).

Dette var et eksempel på levende tro—en tro som stolte 
på at Gud ville gjøre det mulig å leve veien til loven Hans! Ja, 
med Gud, er det mulig å holde alle Budene Hans—ikke la noe 
menneske forføre deg til å tro det motsatte!

k a n  d u  T r o  o g  T i l b e  
k r i s T u s  f o r g J e v e s ?

Når Guds Ord sier: ”Tro på den Herre Jesus Kristus, og du 
skal bli frelst,” betyr det ikke den døde troen som det nå har 
blitt så populært å lære bort! De vanligste av dagens lære for-
vrenger dette til å bety bare en tro på fakta om at Kristus’ 
eksisterer, offeret Hans, og frelsesarbeidet Hans. Bare å aksep-
tere disse fakta, og akseptere Ham—uten noen som helst 
lydighet mot Guds lover! Men demonene tror disse tingene—
og de skjelver—men de blir ikke frelst ved dette!

Kristus var Budbæreren av Den nye pakt—en Budbærer 
som var sendt av Gud. Du kan ikke tro på en slik guddom-
melig Budbærer, med mindre du tror, og adlyder det budskapet 
som Han brakte med seg! ”Men vil du entre inn til livet,” var 
læren Hans, ” så hold budene.”

”Omvend dere” sa den inspirerte Peter, ”så skal dere få Den 
Hellige Ånds gave” (Apostlene 2:38). Gud gir Sin Hellige Ånd 
bare til de som lyder Ham (Apostlene 5:32). Og Hans Hellige 
Ånd er den kjærligheten som Gud gir oss for å oppfylle og 
holde Budene Hans! Og alt kommer fra tro!

Kristus kommer for å frelse oss fra, ikke i, syndene våre! 
For å sette oss fri fra trelldommen under synd, og den ulykken 
og elendigheten det bringer—ikke for å sette oss fri til å synde!

Er det mulig å tro på Kristus—å tilbe Ham—på den måten 
som er dagens vane, og likevel være fortapt? Kristus Selv sier: ”Ja!” 

”Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! Skal komme 
inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars 
vilje,” sa Han (Matteus 7:21).

Hør igjen på Ham!
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”Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer 
som er menneskebud. Dere forlater Guds bud og holder fast på 
menneskers forskrifter” (Markus 7:7-8).

Der er det! Fra Jesus’ egen munn! En slik død tro—en slik 
tilbedelse—er forgjeves! Disse som stoler på denne, og på de 
menneskene og kirkesamfunnene som lærer det, er fortapte! 
Og det raskere vi innser dette, desto bedre er det! 

Guds hensikt med frelse er å redde menneskene fra synd, 
og fra ulykkene, lidelsene og døden, som er dens resultat! 
Å omvende oss fra synd er det første steget! Deretter renser 
Kristus’ blod oss, etter aksept og tro, fra alle tidligere synder. 
Og ved tro holder vi oss fra å synde i framtida. Slik resulterer 
dette i at rettferdiggjørelse er av tro—den rettferdigheten som 
blir overført til oss fra Gud.

Vi blir ikke rettferdiggjort av loven—vi er rettferdiggjort 
av Jesus Kristus’ blod! Men denne rettferdiggjørelsen vil bare 
bli gitt på betingelsen av at vi angrer på overtredelsene av 
Guds lov—og slik er det, når alt kommer til alt, bare de som 
gjør etter loven som skal bli rettferdiggjort (Romerne 2:13).

Hvor klar og hvor vakker Guds sannhet er!
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