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For Gud så er tro meget vigtig for det er troen som linket mellem vor fysiske 
verden og den åndelige verden. Troen er den arm der henter det Gud ønsker 
at give os, fra den åndelige verden og ind i vores fysiske virkelighed.

Hebræerbrevet 11:6
Gud kan kun glæde sig over dem, der har tro, for de, der henvender sig til Gud, 
må nødvendigvis tro, at han er til, og at han belønner dem, der søger ham.

Hebræerbrevet 11:3
Det er ved tro vi forstår, at universet blev til på Guds befaling. Den synlige 
verden blev skabt ud fra den usynlige verden.

Det er mange ting Gud ønsker at give os som ikke nødvendigvis kommer os til 
del; selv om Gud egentlig ønsker at give det til os. Det ser vi tydelig når Jesus 
vandret her på jorden; for Jesus kom for at vise os hvem/hvordan Gud er.

Markus 5:24-34
Jesus gik med ham, men en vældig masse mennesker trængtes stadig om ham. 
Mellem de mange mennesker var der en kvinde, som igennem 12 år havde lidt af 
vedvarende blødninger. I alle de år havde hun gennemgået meget hos forskellige 
læger, og selv om hun havde brugt alle sine penge i håbet om at blive rask, var 
hendes tilstand ikke blevet bedre - tværtimod. Hun havde hørt, hvad folk 
fortalte om Jesus, og hun trængte sig nu frem gennem mængden for at nå hen 
til ham. Hvis bare jeg får rørt ved hans bedesjal, bliver jeg helbredt, tænkte hun. 
Forsigtigt rørte hun bagfra ved sjalet. Straks standsede blødningerne, og hun 
kunne mærke, at hun var blevet rask. Jesus standsede op og vendte sig om, for 
han havde mærket, at en helbredende kraft var strømmet ud fra ham. Hvem 
var det, der rørte ved mit sjal? spurgte han. Hele mængden maser jo ind på dig, 
indvendte disciplene. Og så spørger du, hvem der har rørt ved dig? Jesus blev 
imidlertid stående og så sig omkring for at få øje på den, der havde gjort det. 
Den forskrækkede kvinde kom frem. Hun rystede af sindsbevægelse, for hun 
vidste jo, hvad der var sket. Det var mig, sagde hun og faldt på knæ foran ham. 
Og så fortalte hun det hele. Min ven, det var din tro, der reddede dig, sagde 
Jesus. Gå med fred! Du er nu fuldstændig helbredt.

Var det Guds vilje at helbrede denne damen? Ja, det tror jeg for om det ikke 
var Guds vilje så tror jeg ikke hun var blevet helbredet. Men Jesus lagde ikke 
mærke til henne for folkemængden, og på grund af sin sygdom så var hun 
også uren og skulle egentlig ikke røre ved folk.
 Men selv om Jesus ikke så hende, så kunne hun stadig hente ud helbredelse, 
for hun kunne selv ved tro hente ud Guds velsignelse.

Hvordan aktivere troen

Johannes 3:6
Det, der er født af kødet, er kød, og 
det, der er født af Ånden, er ånd.

Johannes 3:3
Jesus svarede ham: »Sandelig, 
sandelig siger jeg dig: Den, der 
ikke bliver født på ny, kan ikke se 
Guds rige.«



Din tro har frelst dig
Jesus siger til denne kvinde “det var din tro, der reddede dig”, og det var noget 
Jesus ofte sagde til dem der blev helbredet eller udfriet.

✦ Mattæus 8:10: Officerens og hans tjener
✦ Mattæus 9:2: Den lamme man
✦ Mattæus 9:22: Kvinden med blødninger
✦ Mattæus 9:29: To blinde bliver helbredet
✦ Mattæus 15:28: Kvinden med en dæmonbesat datter

Viljen til at helbrede var altid tilstede hos Jesus, men stadig så ser vi at det var 
menneskers tro der aktiverede Guds kraft så at de kunne nyde godt af hans 
villighed til at helbrede.

Markus 6:5-6
Han kunne ikke gøre nogen særlige undere iblandt dem, men lagde kun 
hænderne på nogle få syge og helbredte dem. Og han undrede sig meget over 
deres mangel på tro.

Når man læser i Guds ord så er vi at tro eller mangel på tro er often den afgørende 
faktor i om du får dit bønnesvar eller ej.

Mattæus 17:14-21
Der stod en vældig menneskemængde og ventede på dem, da de kom ned fra 
bjerget. Straks kom en mand hen og faldt på knæ for Jesus. Herre, vær 
barmhjertig mod min søn, bad han. Han er månesyg, og lider ganske 
forfærdeligt. Ofte falder han i ilden eller i vandet, når han får sine anfald. 
Derfor bragte jeg ham til dine disciple, men de kunne ikke helbrede ham. Åh, I 
forvildede og vantro mennesker, udbrød Jesus. Hvor længe skal jeg blive hos 
jer? Hvor længe skal jeg bære over med jer? Kom herhen med drengen. Så 
befalede Jesus dæmonen, som var i drengen, at komme ud, og den forlod ham. 
Fra det øjeblik var drengen rask. Da disciplene kort efter var alene med Jesus, 
spurgte de ham: Hvorfor kunne vi ikke drive den dæmon ud? På grund af 
manglende tro, svarede Jesus. For det siger jeg jer: Hvis I bare havde tro som et 
sennepskorn, ville I kunne sige til sådan et bjerg : Flyt dig! og det ville flytte sig. 
Der ville ikke være den ting, som ville være umuligt for jer. Men den slags farer 
kun ud ved bøn og faste.

Vantro var årsagen til at disciplene ikke kunne drive dæmonen ud og tro var 
årsagen til at Jesus kunne drive den ud. I dag så ville vi have kommet med alle 
mulige bortforklaringer, men Jesus havde det med at sige sandhede lige ud.

Dette betyder ikke at du behøver at føle dig fordømt om du ikke har tro, for 
Bibelen giver os svar på hvorledes vores tro kan vokse. Om jeg ikke føler jeg 
har nok tro, så betyder det kun at jeg give min tro mere næring, så den kan 
vokse og blive stærkere - og så vantroen kan blive erne.
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Romerbrevet 10:17
Troen udspringer af det, som høres, og det, som høres, udspringer af budskabet 
om Kristus.

Bibelen siger at alle mennekser har fået et mål af tro, men det betyder ikke at vi 
ikke kan få mere tro. Når Jesus taler om tro så sammenligner han den ofte 
med såkorn og det som kendetegner et såkorn er at om du planter det i jorden 
og giver det næring så vil det vokse.
 På samme måde er det med din tro. Om du planter den i dit hjerte og giver 
den åndelig næring så vil den vokse. Men om du tager et såkorn og lægger det 
på hylden så vil det ikke vokse. På samme måde vil din tro heller ikke vokse 
om du lægger den på hylden.

Fra håb til tro
Problemet er at fordi mange ikke har en klar forståelse af hvad Bibelen mener 
med tro, så blander de tro med håb. Håb er et vigtig element når troen skal 
udvikles, men håb i sig selv er ikke tro.

Hebræerbrevet 11:1
Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.

Håb har altid med fremtiden at gøre, og tro har med en overbevisning om at 
du allerede har det.

Markus 11:22-24
Jesus sagde til dem: »Tro på Gud! Sandelig siger jeg jer: Den, der siger til dette 
bjerg: Løft dig op og styrt dig i havet! og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at 
det, han siger, vil ske, for ham sker det. Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og 
bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det.

Bibelen siger ikke “Alt, hvad i beder om og bønfalder om, det skal i håbe, at I har 
fået, og så får I det” - den siger at vi skal tro. Den siger ikke “Alt er mulig for den 
som håber” - men alt er mulig for den som tror. Jesus sagde ikke til kvinden 
med blødninger “dit håb har frelst dig”, men at hennes tro havde frelst hende.

Mange mennesker i dag bliver mismodige fordi de tror de har troet også har 
de stadig ikke fået bønnesvar. Men sandheden er at de egentlig kun har haft 
et stærkt håb om at Gud skal svare deres bøn.
 Måden du kan skelne mellem håb og tro er at når du har tro så er vantroen 
ernet. Når tvivl og vantro er erne så får troen frit løb og da behøver du ikke 
mere tro end et sennepsfrø for at flytte bjerg.
 Om vi ønsker at se Guds kraft i funktion så må vi lære at konvertere vores 
håb om til tro. Håb er godt og vigtig, men for at forløse Guds kraft så må vores 
håb forvandles til fuld vished.



Hvordan aktivere troen
Jakobs brev taler om at det findes død tro og om der findes død tro så findes 
der også levende tro. Hvad er så forskellen på en død og en levende tro?

Jakobsbrev 2:17,21-22,26
Hvis troen står alene uden at give sig udtryk i handling, er troen død...Tænk på 
vores forfar Abraham. Var det ikke, fordi han handlede i lydighed, at han opnåede 
Guds anerkendelse? Han var jo villig til endog at ofre sin søn, Isak, på alteret. 
Kan du ikke se, at der var et samspil mellem hans tro og hans lydighed? Hans 
tro blev først til sand tro ved at han handlede på den...Ligesom kroppen dør, når 
åndedrættet hører op, sådan dør troen, hvis den ikke giver sig udtryk i handling.

Jakob gør det meget klart at forskellen mellem en død og en levende tro er 
handling og dette ser vi også når man læser i Evangelierne. Ofte når mennesker 
kom til Jesus, så bad han dem om at gøre noget. Dette var for at aktivere 
deres tro så den blev levende og kunne forløse Guds kraft.

✦ Brylluppet i Kanan (Johannes 2:1-12)
✦ De ti spedalske (Lukas 17:11-19)
✦ Den blindfødte manden (Johannes 9:1-11)
✦ Peter går på vandet (Mattæus 14:22-33)

Når man læser om troshelterne i Hebræerbrevet 11, så ser vi at det om kende-
tegnede dem var at de handlede på deres tro.

Når mennesker kom til Jesus for et mirakel så ser vi ofte at Han bad dem gøre 
noget. Dette var fordi Jesus vidste at det at de handlede på deres tro ville 
være med til at aktivere den.
 På samme måde siger Jakob at “ligesom kroppen dør, når åndedrættet hører 
op, sådan dør troen, hvis den ikke giver sig udtryk i handling.”

Tro er ikke det samme som dumhed
Grunden til at mange er lidt bange for at tale om at man må tage skridt i tro er 
fordi det har vært en del usund undervisning når det kommer til det at handle 
i tro. Men det at nogle har missbrugt eller missforstået det at handle i tro, 
betyder ikke at man helt skal holde sig fra emnet.
 Det findes en balance i det at tage skridt i tro og det at gøre noget dumt.

Når du handler i tro så følg følgende retningslinjer
✦ Sørg for at du handler i tro og ikke ud fra et håb
✦ Ikke handl i tro for at “presse” Gud til at hjælpe dig
✦ Ikke lad din tro gå ud over andre mennesker
✦ Indrøm når du tager fejl
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