
 

Tro- som skaper! 
Innledning: Det skjer alltid noe der Jesus møter opp. Situasjoner oppstår som sprenger 

folks forventninger, og som utvider forståelsen for hvem Han er og hva troen på Ham kan 

føre til. I dagens tekst møter vi en offiser fra okkupasjonsmakten Rom, som med sin tro og 

sitt vitnesbyrd gir oss en større forståelse av både hva tro er og hvem Guds rike er til for. 

 

Tekst: MATT 8: 5-13 

 

Tro er tillit 

Les APGJ 16: 13 

I paralellteksten til dagens tekst i LUK 7, 1 ff leser vi; «Da han fikk høre om Jesus..» Hva 

offiseren fikk høre vet vi ikke, men det han hørte skapte tro og forventning. Når han så i 

møte med Jesus sier; «Si bare et ord..» så forstår vi at det han har hørt skapte tillit til at 

Jesus hadde en makt selv romerrikets samlede ressurser ikke rådde over. 

Kristen tro er ikke tro på troen, det er tro på «troens opphavsmann og fullender, Jesus» 

slik vi leser i Hebreerbrevet. Og denne troen er ikke en prestasjon, den er en gave, og kan 

best beskrives som en tillit til Ham vi tror på. 

Stor tro er større tillit 

Les 2TESS 1: 3 

Når vi taler om troen må vi ha minst to tanker i hodet samtidig: 

- Det første handler om tro som gave, og at det ikke er snakk om hvor stor tro vi har, 

men om hvem vi tror på 

- Det andre utfordrer oss mer, for det er naturlig at denne troen «vokser». Vår 

relasjon til Jesus, vår vandring sammen med Ham gjør at vi får større tillit, ja, at vi 

våger mer. Vår erfaring av at Jesus er å stole på gjør at vi naturlig utvider de 

områdene i våre liv hvor troen får være med å bestemme våre valg. 

De kommer fra øst og vest 

Les JOHÅP 7: 9 

Denne teksten hjelper oss i møte med to misforståelser; 

- Den ene handler om en jødisk tankegang om eksklusivitet, at troen bare var for de. 

- Den andre handler om at Jesus her ekskluderer jødefolket, mens det Han egentlig 

gjør er å knytte alt Gudsforhold til tro, ikke hvilket folk du tilhører. 

Evangeliet var -og er- fremdeles gode nyheter for alle, Og det blir vårt ved tro, en tro som 

uttales som tillit til Jesus, til hvem Han er og hva Han er i stand til å gjøre!  

Til refleksjon: 

- Hvordan vil du beskrive kristen tro, hva er kjernen i denne? 

- En tro som vokser skulle være naturlig for Jesu etterfølgere. Hva skal til for at 

dette kan skje, og hvordan vil en voksende tro vise seg i praksis? 

 

 

 


