
 

En voksende tro- hvordan kan det se ut? 

ut). Innledning: Alt sunt liv vokser, slik også med troen når den er sunn. Men hvordan ser det ut 

når vår kristne tro vokser? Hva betyr det i vårt forhold til Jesus og til Bibelen? Hvordan ser 

det ut i vår hverdag, når vi må ta valg som kan innebære risiko? 

Vokser alle i troen, eller er det like vanlig at vi blir stående på «stedet hvil»? 

 

Tekst: 1TESS 1: 3 og 2TESS 1: 3 

 

Noen ord om sammenhengen 

Vi tenker nok lett at hvis «omgivelsene» er ideelle, så er det lettere for vår tro å vokse. Men, 

den menigheten vi nå har lest om opplevde omgivelser som langt fra var ideelle sett med 

våre øyne. Både i 1. og 2. brev til Tesssalonikerne leser vi om motstand og forfølgelser som 

denne flokken av nyfrelste opplevde. Men denne motstanden hindret dem ikke i å vokse på 

alle viktige områder i sin tro og sin trospraksis! 

Les 1TESS 1: 6 og 2.TESS 1: 4  

 

Vekst i tro PÅ 

Troen er en gave, og der må all tale om kristen tro begynne. Og denne troen er først og 

fremst tro på en person: «troenes opphavsmann og fullender, Jesus!» Samtidig er Bibelen 

vår eneste sikre kilde til kunnskap om og kjennskap til Jesus. Derfor er det ofte i vårt 

forhold til Bibelen at det avsløres om vår tro vokser eller ikke. Lar vi dette ordet, ordet om 

Jesus og ordet fra Jesus få større og større plass? Eller vokser vår «forstand» slik at vi ikke 

lenger klarer å ha tillit til at Jesus har sagt oss det vi trenger- og at han har sagt det i sitt ord? 

Skulle det ikke ha vært naturlig at dess lenger vi lever i fellesskap med Jesus- dess mer 

skulle vi ha tillit til og tro på det han har sagt? 

Les HEBR 12: 1 ff, APGJ 4: 15 ff, HEBR 11: 3, APGJ 24: 14 og EF 4: 14 ff 

 

Vekst i tro FOR 

Det er sagt at tro staves tillit! Tro som vokser viser seg i at tilliten vokser. Vi våger i større 

og større grad ha tillit til at Gud er med oss i alle livets situasjoner, og at Hans løfter gjelder! 

Samtidig er det viktig å si, som Bibelen selv sier at vi skal holde oss til «det mål av tro» Gud 

har gitt den enkelte av oss. Ikke for å begrense Gud, men for at vi ikke skal leve på andres 

tro og andres erfaringer. Gud er suveren, og behandler oss individuelt, slik Han ser best. 

Like fullt utfordres vi til å vokse i tro, ved at vi er tro der Han har satt oss, er tro mot det 

Han utfordrer oss til- slik at Han kan gi vekst og vise sin storhet i våre liv.  

Tro i betydningen tillit til, viser seg i praksis ved at vi våger å gå på Guds løfter, både i vårt 

personlige liv med alle sine prioriteringer, og i fellesskapets liv. 

Les ROM 12: 2, MATT 6: 25 ff, LUK 16: 10/19. 15 ff og MARK 11: 21 




