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Å komme til tro. 

 «Og han og hele hans hus kom til tro.» Hele hans hus er større enn kjernefamilien med mor, far og 

barn, det kan omfatte flere generasjoner, slektninger, tjenere og slaver. Uttrykket «å komme til tro» 

finner vi mange steder i NT. Dette ordet på bare tre bokstaver, er ett av de største ordene i skriften. Det 

å få del i dette ordet, «å komme til tro», er det største og viktigste som kan skje et menneske.  

Paulus skriver i 1 Tim 1,16: «Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Kristus Jesus skulle vise 

hele sin tålmodighet på meg som den første, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på 

ham og få evig liv.» Det viktigste som kan skje et menneske er at en kan «få evig liv».  

Her spiller troen en nøkkelrolle. Det ser vi i verdens mest kjente bibelvers: «For så høyt har Gud 

elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, 

men ha evig liv.» Joh.3,16. Troen er ene og alene knyttet til Kristus, og den er helt avgjørende for om 

du går fortapt eller vinner det evige livet. Det finnes ikke noe midt imellom. Enten eier du troen, eller 

så har du den ikke. Det er mange flere uttrykk i Bibelen som beskriver troen. Johannes bruker 

uttrykket om å ha eller eie Sønnen: «Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, 

har ikke livet» 1 Joh 5,12. 

Dette ordet «tro» deler menneskeheten i to store grupper. Den som tror og den som ikke tror. I den 

store domsenen der alle skal samles for dommeren som er Menneskesønnen, står det: «og alle 

folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra 

geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.»  Matt 25,32-33. De som har 

troen og troens frukter samles på høyre side får høre: «`Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og 

ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.»  Matt 25,34 De andre 

som ikke har troen samles på venstre side: «`Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild 

som er gjort i stand for djevelen og englene hans.» Matt 25,41   

 

Troen er ikke først og fremst en «tro» som sier seg enig i historiske fakta om at Jesus har levd og at 

han er Guds sønn. Troen handler ikke i første omgang om at du gir din tilslutning til at bibelens 

historie er rett og sann. Selv den onde fienden erkjenner Guds realitet, att Jesus finnes, at han døde på 

et kors og stod opp igjen. Det er mange som gir uttrykk for at de tror på en Gud, at de tror på en 

skaper, en guddommelig kraft, noe i tilværelsen som ikke kan forklares, og de ber sin aftenbønn. Men 

dette er ikke troen, men i beste fall en følge av troen, troens frukt.  «Men tro er full visshet om det som 

håpes, overbevisning om ting som ikke sees...» Hebr. 11,1.  «full visshet» og «overbevisning» er sterke 

utrykk. Det er noe du står for med hele deg. Det er din personlighet, noe du vil ofre alt for. Du kan 

ikke føre synlige bevis. Du kan ikke fortelle at fordi det skjedde og det skjedde, eller at du har gjort det 

og det så tror du så fast. Det er en overbevisning og full visshet du har fått av noen utenfor deg, ikke i 

deg selv.  

Hva er så troen? Når Jesus sendte ut sine 12 apostler gir han de en ordre: «Gå ut i all verden og 

forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke 

tror, skal bli fordømt.» Mark 16,15-16. «forkynn evangeliet» det er å fortelle om hvordan Gud 

gjennom Jesus Kristus forbarmer seg over en syndig og fortapt verden. Gud skapte en fullkommen 

verden, men skapningen falt under forbannelsen fordi mennesket vendte seg bort fra Gud og ville ikke 

følge han og hans ord. Og helt siden Adam og Eva måtte ut av Edens hage, har menneskets forhold til 

Gud vært ødelagt. Synden har preget hele menneskehetens historie. Evangeliet handler om hvordan 

Gud selv går inn i historien og blir menneske. Jesus er det Guds Lam som går inn og tar all vår synd 

og vår straff på seg. Gud setter oss fri. Han tar bort synden fra oss og erstatter den med en rettferdighet 

som gjør oss fri. Vårt forhold til vår Far i himmelen, til Skaperen vår Gud er gjenopprettet i og med 

Jesus. Det er denne begivenhet Jesus vil at vi skal dele med alle mennesker.  

Jesus henvender seg til mennesker i nød. Mange er dømt av sine synder og vet ikke hvordan de skal 

komme ut av det fordi alt er mørkt. Jesus er veien, livet, sannheten og lyset. Troen er å «slå armene 

rundt» evangeliet som er din eneste redning.  Det er noe uforklarlig som skjer når du hører ordet om 



Jesus eller evangeliet. Ordet har en skaperkraft som åpner øyne og ører så du ser det du ikke har sett 

før, hører det du ikke har hørt tidligere: Jesus elsker deg akkurat slik du er her og nå. Han tar imot 

syndere, for han har gitt sitt liv for deg og betalt det du skylder Gud. Troen er dette at jeg lytter og 

hører og ser at Jesus forteller meg at han har meg kjær, og at han er mitt eneste håp og min eneste trøst 

i livet. «For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som 

tror, både for jøde først og så for greker; 17 for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som 

skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve..» Rom 1,16-17  

Evangeliet er en Guds kraft, det er dynamitt som sprenger ny veg. Guds ord er Ånd og Liv som 

overmanner fiendskap, motstand, harde hjerter og skaper noe nytt. Det er den samme kraften som 

gjorde at Jesus stod opp av graven, det er den samme kraften som i dåpens bad flytter deg fra mørket 

og djevelens favntak og inn i Guds fang, det er den samme kraften som tar brød og vin og gjør det til 

Jesu legeme og blod og til syndenes forlatelse for oss. Troen er tilslutning til dåpens innhold der Gud 

tok deg til sitt barn for Jesu skyld. Jeg tror at jeg er døpt i Faderens og Sønnen og Den hellige Ånds 

navn og jeg er viss på at Gud gjennom dette er min rette far og jeg hans barn for Jesu Kristi skyld. 

Hvem skal protestere på dette? Det er Gud selv som sier det.  «Den som tror og blir døpt, skal bli 

frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt …» Mrk 16,16. Troen er en gave som Gud suverent gir 

til hvem han vil, enten det er spedbarnet ved døpefonten eller røveren minutter før han dør på korset. 

De som forakter barnedåpen, forakter Gud selv og hans gave. Det er Gud som gir oss troen. 

Å komme til tro? Hva er det? Det er å høre evangeliet, ordet om Jesus, og ta det til seg som ditt at det 

gjelder deg. Dagens tekst viser oss hva det vil si å tro. Det er høre hva Jesus sier til oss og ta han på 

ordet og tro det. Vi møter en embetsmann fra Kapernaum. Han hadde en sønn som var syk. Jesus var i 

nærheten av Kana i Galilea. Her hadde han kjentfolk og venner bl.a. de han var i bryllup hos og gjort 

underet med vann til vin. Hit kommer så en kongelig embedsmann med sin store nød. Sønnen hans var 

alvorlig syk. Jesus kan virke litt avvisende i det han svarer: «Uten at dere ser tegn og under, tror dere 

ikke.». Men Jesus avviser ikke noen som kommer til han med sin nød. Han vil sette mannen på prøve. 

Kommer han virkelig med sine bekymringer? Jesus har bare et ønske og det er at kongens 

embedsmann skal ta Jesu ord på alvor og tro det. Jesus vil kople troen fra underet og knytte troen til 

Ordet alene. «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke.» Joh 4,49. Embedsmannen ville ha med 

seg Jesus til Kapernaum for at sønnen skulle bli frisk. Han ber ikke om et tegn og under for å tro, nei 

han går rett på sak; hjelp meg før det er for sent. Dette er en bønn av en som tror. Slik skal du også få 

gå rett til Jesus og begjære alle ting av ham. Jesus ber om at vi kommer til han med alt som tynger, 

med all vår nød. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.» 

Matt 7,7. Dette er en kristens rettighet og plikt. Hvorfor skal vi ikke ta Jesus på ordet og benytte oss av 

denne rettighet? Å komme til Jesus er å ta til seg Jesu ord som igjen er et utrykk for troen. Jesus 

oppfordrer oss gang på gang om å komme til ham. Den som kommer til Jesus med bekymringer, 

synder, dårlig samvittighet, ja alt som plager og gjør en engstelig, gjør det fordi en tar Jesus på ordet 

som en følge av troen på han.  

Men Jesus har en annen plan: «Gå hjem, sønnen din lever!» sa Jesus til ham. Mannen trodde det ordet 

Jesus sa til ham, og gikk av sted.». Jesus ville ikke gå med han, men likevel ville han hjelpe. Hjelpen 

var på to plan. Sønnen skulle bli frisk, og mannen skulle bli styrket i troen. En blir sterk i troen når en 

bare har ordet å holde seg til. Da må en helt og fullt stole på Guds løfter.  Mannen trodde det ordet 

Jesus sa til ham, og gikk av sted. Det står så talende «Faren skjønte at det var skjedd akkurat da Jesus 

sa til ham: «Sønnen din lever.» Og han og hele hans hus kom til tro.» Ja, Jesus gir deg et salig bytte. 

Urolige og engstelige hjerter, får løfte om evig liv og fred og salighet. Bibelen oppfordrer oss mange 

ganger om å komme til han slik vi er.  Ja, akkurat slik du er og slik du føler deg: mislykket, fattig og 

syndig, en som ikke strekker til, en som har sviktet. Han inviterer oss på samme måte til skriftemål og 

nattverd. Han vil at vi skal få del i hans gaver, til glede og salighet og leve rikt på nåden.  Skal du ta 

Jesus på ordet så må du lytte til ordet om han og fra han. Det var den kongelige embedsmanns store 

lykke: «Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han til ham og ba ham 

komme ned og helbrede sønnen, for gutten var døden nær.» Skriften lærer at det å tro forutsetter at vi 

har hørt hans røst og hans ord. Når Skriften bruker ordet å høre, så følger formaningen «hør», gå dit 

ordet forkynnes rent og klart. Guds ord er ikke bare et passivt ord, det er et aktivt skaper ord, som 

skaper troen.  Embetsmannen tok Jesus på ordet. Han hørte, trodde og gikk. Og det fikk konsekvenser 

for han og hele hans hus. De kom til tro. Dette er misjonsbefalingen i praksis. «Gå ut i all verden og 

forkynn evangeliet for all skapningen!»  Amen 


