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    A.  Et platå å stå på...
    Et platå, er en plattform eller som å bygge på fjell, det handler om ditt grunnlag  å leve din 
tro ut fra en sikker grunn, og for å få denne sikre grunn må du først få  Kjennskap: 
i Efes.4.kap.12-16 vers "For at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til opp-
byggelse av Kristi legeme, (menigheten Hans) 13v) inntil vi alle når fra til enhet i tro på 
Guds Sønn og i kjennskap til Ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. 14v)
for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms 
vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.  15v) Sannheten tro i kjærlig-
het, skal vi alle måter vokse opp til Ham som er hodet, Kristus.  16v) Ved Ham blir hele 
legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet 
som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i 
kjærlighet." Ved Den Hellige Ånds åpenbaring vil kjennskapen komme.
    Det neste som gir deg et platå og stå på,  kommer av å høre:  Gud er avhengig av et 
åndelig øre som hører hva ånden sier til menigheten eller taler personlig til, men det  er og-
så viktig at du taler slik at de andre som har åndens øre, kan ta tak i den Den Hellige Ånds 
tale. Dette er også viktig for den som selv opplever og ha åndens øre, og hører Herren taler 
til seg, og få det videre, Rom10.kap.16-18 vers "Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For 
Jesaja sier: Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss?
    17v) Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, 
kommer ved Kristi ord.  18v) Men jeg sier: Har de da ikke fått høre?  Jo visst! Over hele 
jorden har deres røst nådd ut, og deres ord til jorderikes ender.."  Det er ikke opptil oss 
hvilket resultat vår forkynnelse gir, Herren selv ser til at ordet ikke vender tomt tilbake, det 
vil utføre noe, som kan hende ikke du får se en gang.. 
    Forat din tro skal være stabil i sikkerhet og urokkelig så trenger du,  Åpenbaring:  
Åpenbaring i ordet gjør troen mer levende, og det vil skje mer mirakler og kraftige ting, 
åpenbaringer i ordet og ellers gjør deg også mer lengtende etter mere av det som går dype-
re, slik at dine åndelige røtter blir gjort sterkere og dette blir et sterkt fundament og stå på 
se 1 kor.2.kap.10-16 vers "Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden 
utfors-ker alle ting, også dybdene i Gud.. 11v) For hvem blant mennesker vet hva som bor i 
et menneske, uten menneskets egene ånd som er i Ham? Slik  vet heller ikke noen hva 
som bor i Gud, uten Guds Ånd.  12v) Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er 
fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.
    13v) Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med 
ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord.  14v) Men et sjelelig 
( i 1930 oversettelsen står det naturlig menneske)  menneske tar ikke imot det som hører 
Guds ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare 
bedømmes på åndelig vis.  15v) Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om 
ham selv kan ingen dømme. 16v) For hvem kjente Herrens sinn så han kunne undervise 
Ham? Men vi har Kristi sinn.
    Åpenbaring gir oss å kjenne Guds dybder og får tak i Guds Ords skatter, som de i verden 
ikke kan forstå som vi leste i disse ordene fra 1 kor. Dette gjør oss sterke, ved Guds Ånd gir 
oss alt som tjener til Gudsfryktighet.
Grepet av Kristus: Hvordan kan du bli grepet av Jesus? jeg syntes det er tre måter å bli 
grepet av Jesus   1.) ut fra Guds ord som åpenbaring.  2:) Den Hellige Ånds åpenbarer 
Jesus for deg rett foran ditt ansikt 3) Og gjennom forkynnelsen av Guds ord. Gjennom slike 
åpenbaringer blir du døpt i Guds kjærlighet agape, som er Guddommelig og overnaturlig.
Gud vår Far har et stort ønske, og det er at Jesus må bli elsket av deg og meg og at ditt 



Side 2.
hjerte er rystet av kjærlighet, og at hele vårt vesen er gjennomgrepet av Ham. Da vil ditt øye 
være så totalt rettet til Ham, og Herren får da en kanal som hjerte er helt med Ham, og 
arbeide gjennom.
    Alt bare blekner i denne verden, og det som jeg syntes er verdt noe mister helt sin verdi.
Og når jeg har opplevd Jesus, så jeg er blitt grepet av Ham mister jeg lysten til nesten alt i 
denne verden, og mitt hjerte søker Ham hele tiden dag og natt se Filip.3.kap.7-10 vers  
"Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap.  8v) Ja, jeg 
akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer 
verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus.  
9v) og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den 
jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. 
    10v) så jeg kan få kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans 
lidelser, idet jeg blir gjort lik med Ham i Hans død." Alle vil se deg og forstå at du er blitt 
grepet av Jesus, det ligger tykt uten på deg, og det gir deg en utstråling av Guds herlighet
og det vil være en sterk fred som omgir deg, dette på grunn av Guds godhet er over deg. 
    Du vil bli et speilbilde av Guds herlighet, og når noen ser denne herlighet, så søker disse 
automtisk selv å bli grepet av Jesus Kristus og får oppleve Guds herlighet sammen. Det er 
det Jesus snakker om, at vi skal være verdens lys, det er denne stråleglansen som kommer 
av Den Hellige Ånds lys. Og Jesus sier at vi skal  være Hans vitner,  og ikke først og fremst 
vitne, det betyr å leve det uten ord med sitt liv. Så la mennesker bli grepen av oss fordi vi er 
blitt grepet av Kristus..
Kjærlighet fra Den Hellige Ånd gjennom oss:   Vi frelste er de eneste som er Hans 
gjenfødte barn, som kan bevise at Gud er kjærlighet. Og vi må se til at vi ikke drar skam 
over Guds Hellige navn med hvordan vi lever. Den Hellige Ånd gir oss kraft til å leve seiren-
de og Gudsfryktig liv, og Guds ord er rettesnoren vi kan trygt følge.  Les i Gal.5.kap.5-6 vers 
"For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten  gir oss håp om.  6v) For i Kristus 
Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro virksom 
ved kjærlighet."
    Når du lever i tro drevet av Guds kjærlighet, så vil mirakler og under følge deg der du 
virker blant menneskene, for Gud er med deg og stadfester sitt eget Ord, for det er Den 
Hellige Ånd som øser Guds kjærlighet inn i våre hjerter, så det blir et verk av Gud som han 
selv stadfester. 
    Kjærlighet er grunnlaget i alt det som kommer eller er av det himmelske, virket frem av 
Den Hellige Ånd, så uten denne kjærligheten er ingen ting av alt det du gjør riktig etter Guds 
Ord hvert noen ting. Et menneske kan se ut som Gud er med i alt det de gjør, men de er 
veldige æresyke, og ønsker og få vist frem sitt arbeid. Uten Gud vil dette arbeidet se like 
bra ut som det skulle ha vært en salvet personers arbeid, men istedet har det vært religiøse 
krefter som har inspirert disse personer.
    Hvordan kan mann finne ut slik, jo, når det dreier seg mest om menneskets person og alt
det som de gjør er blitt viktig, og ikke Gud blir nevnt, og at en kan glede seg over at Den 
Hellige Ånd er med dem i deres arbeid, så vil det bli seende ut som det står i 1 kor.13.kap.
1-7 vers  
"Om, jeg taler med menneskers og englers tunge, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lyd-
ende malm eller en klingende gjelle.  2v) Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemme-
ligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men  ikke har kjærlighet, 
da er jeg intet.  
    3v) Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å 
brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.  4v) Kjærligheten er tålmodig, er 
velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.  5v) 
Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde.
6v) Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.  7v) Den utholder alt, tror 
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alt håper alt tåler alt. Her var det mange ting en kan lure på om det går ann å gjøre uten 
kjærlighet, men det er nevnt i bibelen tre ulike kjærligheter  1.) Eros = kontakt-kjærlighet
bør finne sted i et ekteskap mellom mann og kvinne.  2.) Filipios = menneske-kjærlighet,
som blir praktisert gjennom gode og snille mennesker, men er en kjærlighet  som prakti-
seres på grunn av, det vil si at det må være en grunn for å vise kjærlighet og en forventer at 
det blir satt pris på når noen fikk kjærligheten. Men så har vi Guds kjærlighet som praktiser-
es på tross av, det vil si at vedkomne ikke fortjente å få kjærlighet og det var ingen 
takknem-lighet som ble vist tilbake, med denne kjærligheten, så elsker en til og med sine 
fiender. Det var slik Gud var da han gav oss sin sønn Jesus for oss, for å frelse oss, enda vi 
var onde mennesker, og slik vil Fader Gud at vi skal være lik ham.. Og dette blir et verk av 
Den Hel-lige Ånd, og det han produserer er av Hans natur og blir kalt Åndens frukter.

    B.  Det å åpne seg for tro...
    Ordets smelting i din ånd:  Det som er meget viktig er å ta imot Guds ord i ditt hjerte, 
og at ordet får smelte inn i din ånd, og så bli til kraft for din tro. Når du spiser mat for din 
kropp så skjer matsmeltingen, det beste er når du spiser er at du drikke ved siden av 
maten, da får maten en bedre smeltnings prosses, og slik kan det også være når du skal 
spise din åndelige mat som er Guds ord, Da drikker du Den Hellige Ånd og spiser Guds ord.
    Hvordan du kan gjøre dette, jo, tilbed og be over Guds ord, og innemellom du leser så be
i Hebr.4.kap.2 vers "For det glade budskap er blitt forkynt for oss, likesom for dem. Men 
ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen 
med dem som hørte det. Skal du få nytte av Guds ord, så må det få smelte inn i din ånd, det 
er da Guds ord utretter det som Gud hadde sendt det til, det er du som må velge og åpne 
deg for troen og få vekst, Og det som nevnt før, Ordets virkning i din ånd. 
    Kontrast, Uten tro:  Alt på grunnlag av Guds Ord er grunnlagt på tro, derfor harmedes 
Jesus til stadighet over sine disipler på grunn av liten tro, enda dem fikk se Jesus i aksjon 
med mange mirakler og store tegn. Hodetro som er en slags følelsestro og er sjelisk, den 
type tro har et problem med å få noe til skje når vi ber eller handler på en slik tro, og ofte er 
ikke den fordypet på Guds ord, men har oppstått på grunn av du har sett andre ber og det 
skjer mirakler.
    Og da er det ikke din tro som har vokst seg frem fra kjennskapen i Guds Ord og forkyn-
nelsen. Se Hebr.11.kap.6 vers "Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud, For 
den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at Han lønner dem som søker Ham."  Og 
ifra Jak.1.kap.6-8 vers "Men han bede i tro, uten å tvile, for den som tviler, ligner havsbølg-
en, som drives og kastes av vinden.  7v) For ikke må det menneske tro at han skal få noget 
av Herren,  8v) slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier."  
    Her er det skrevet om en person som lever på sine sjeliske følelser, og ikke på Guds ord 
utfra sin ånd som har vokst seg sterk i troen, og er 100% overbevisende i hele sitt liv.
     Ikke gå lengere enn du har tro for i dine handlinger:  Det er så fantastisk når det 
gjelder dette livet i tro på vår Gud og Far i Jesus navn, det finnes ingen krav til oss at vi skal 
ha en stor tro, men vi bør ha minst en lite tro, for ellers vil vi ikke være frelste. Men Den 
Hellige ånd er gitt oss til hjelp slik at vår tro kommer til å vokse, men stress ikke med denne 
saken i dine tanker,men stol på at Herren hjelper deg fram med den lille troen du har.
    Det er faktisk synd når du prøver en tro du ikke har vokst deg frem til. Og det skjer ikke 
noe når du handler på en slik tro, og du vil bli skuffet når du selv tror at ikke du får bønne-
svar, og noen ganger har du lyst til å gi opp for det skjer så lite. Se i Rom.14.kap.20-23 vers 
"Bryt ikke ned Guds verk på grunn av mat! Ganske visst er alt rent, men det er ondt for det 
menneske som eter det når det er til anstøt.   21v) Det er godt å la være å ete kjøtt eller 
drikke vi eller gjør noe annet som er til anstøt for din bror.  22v) Har du tro? Ha den for deg 
selv, for Guds åsyn! Salig er den som ikke dømmer seg seg selv i det han velger."  I dette 
tilfelle så handler det egentlig ikke mat, men heller om og være til anstøt mot hverandre, da 



Side 4.
vil jeg først si at dersom  det  oppstår et anstøt på grunn av et menneske har religiøse 
ånder i sitt liv, vi ser jo hvordan Jesus ble utsatt for slikt i evangeliene, men vær heller litt 
forsiktig med hvordan du bruker din tro over for en nyfrelst som er svakere i sin tro.la deg 
lede av Den Hellige Ånd  så går alt bra. I de neste vers nr 23.) "Men den som tviler, er dømt 
dersom han eter, fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke er av tro, er synd." 
    Dette gjelder handlinger uten tro, og ved handling fra tvil så blir du dømt, det er jo klart at  
det er viktig på hvilken sak den handlingen gjelder. Ta for eksempel at du skal be for en i 
rullestol, og du tviler, og tvilen gjør det slik at det skjer ingen ting, da blir det en sorg for den 
syke, og vedkomne mister troen.
    Men la ikke slike tanker som dette hindre deg i å be for folk, men kjenn i ditt hjerte har jeg 
tro for dette, i Rom.8.kap14 vers står det "For så mange som drives av Guds Ånd, de er 
Guds barn.2 Så la Ånden drive deg i Guds gjerninger.
    Ta imot i ditt hjerte:  La Guds Ord få komme dypt inn i ditt hjerte og få gjøre sitt verk. 
La ordet bli i deg. Joh.15.kap.7 vers "Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be 
om hva dere vil, og dere skal få det."  Guds ord er Hellig og ikke noen vanlig bok, og slik må 
du akseptere den som Guds høyeste autoritet,  1 tess.2 kap.12--13 vers "For at dere skulle 
vandre verdig for Gud, Han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet.  13v) Derfor takker 
vi også alltid Gud for dette: Da dere fikk det ord  som vi forkynte tok dere imot det, ikke som 
et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som 
tror."Vær takknemlige for at du har bibelen og kan lese den, det er her du kan komme inn i 
Guds nærhet ved din tror. Det begynner alltid med å ta imot, og det skjer igjen og igjen, du  
må selv velge om du skal av hele ditt hjerte ta imot ifra Gud og lagre i din ånd. Og for hver 
gang du tar imot Guds tale til deg, så kommer du inn i en fornyelse med ditt åndelige liv. i 
Salm.51, 12 vers sier David "Gud skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i 
meg."  Dette var en bønn fra en ydmyk kong David. 
    Og Guds ord fra Efes.4.kap.23 vers sier om fornyelsen "Men bli fornyent i deres ånd og 
sinn.  24v) "Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og 
hellighet som er av sannheten.  Ja det er dette her for skjer når du kommer inn i Guds 
fornyelse. Det blir kraftigere hver gang du opplever fornyelsen, men lev i den og unngå å 
komme ut av Guds fornyelser, da mister du gnisten og kommer inn i mørke og 
vanskeligheter.
    Såkornet troens ord:  Med det som skjedd med deg i ditt liv, så har Den Hellige Ånd 
begynt å produsere Guds ord gjennom deg, som er såkorn, og når du åpner din munn så 
taler det ut av deg ord som er fulle av kraft, og du kan se det på de mennesker som hører 
deg tale. Deres ansikter og øyner ser ut som de ser et åndelig syn, men da skal du få vite 
det, at det er Den Hellig Ånd som taler fra din munn, og det gir virkelig resultater, se Matt.
10.kap.20 vers "For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler i dere."
    Det er fordi Ånden bor i deg og Han virker, når du er overgitt til Ham. Fra nå av er du blitt 
såmannen, Guds Ord og Den Hellige Ånd som bor i deg er såkornet, som du vil så ut på 
jorden som er menneskets hjerte se Matt13,kap.3-23 vers Dette har vi nevnt før, men nå 
skal du tenke deg selv som såmann, og her i disse bibelord, så vil du fårstå  når du  ser
hvordan mennesker kan komme til å reagere, som en slags tilbakemelding etter de har hørt 
ordet og tatt imot.I vers 3. "Han talte mye til dem i lignelser og sa: Se, en såmann gikk ut for 
å så ,  4v) Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og spiste det opp.  5v) Noe 
falt på stengrunn, hvor det ikke hadde mye jord,. Det skjøt straks opp fordi det ikke hadde 
dyp jord!  6v) Men da solen steg opp, ble det avsvidd, og fordi det ikke hadde rot, visnet det.  
7v) Noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det.  8v) Men noe falt i god jord og 
bar frukt noe hundre foll, noe seksti foll, og noe tretti foll, Den som har ører, han hører! 
Jesus forklarer betydningen av lignelsen ifra vers 18. Så hør da dere lignelsen om 
såmannen:19v) Hver den som hører ordet om rike og ikke forstår det, til ham kommer den 
onde og røver det som 
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er sådd i hjertet; Dette er det som ble sådd ved veien.  20v) Den som ble sådd på stein-
grunn, er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det.  21v) men han har 
ingen rot i seg, og holder bare ut en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets 
skyld, faller han straks ifra.  22v) Den som ble sådd blant torner, er den som hører ordet, 
men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet så det blir uten frukt..
    23v) Men den som ble sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. 
Han bærer frukt, og en gir hundre foll, en seksti foll, en tretti foll. Når  du har vært med på og 
så, og du ser i ettertid hvordan det går med de som hørte, så vil du se at noe har det gått 
bra for og andre dårligere. Selvfølgelig skal det bli gjort forbønn for dem alle, men det er 
Herren sak å få dem videre. Det står at noen sår og noen høster, og de skal glede seg 
sammen over arbeidet sitt
    Men husk og gi Herren æren, som all ære tilkommer, og vær ikke opptatt av oppgaven 
din, som at det liksom er du som har gjort det, da vil du komme inn i en stolt ånd. Pass også 
på at du ikke ser deg tilbake for å legge merke til alt det åndelige arbeidet du har utført. Se i 
Luk.9.kap.62 vers "Men Jesus sa til ham: Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg 
tilbake er skikket for Guds rike,"  En riktig såmann er kun opptatt av hvordan kornet begyn-
ner og spire og gro, og når han ser det kommer opp av jorden, så vet han dette vil bringe 
han korn og frukter,  (kornet er ordet, frukten er Den Hellige Ånd). Og da er det ikke så 
viktig det bonden selv gjør, men heller resultatet av det som er sådd. En ting til, bonden vet 
med 100% sikkerhet at han får tilbake  det han sådde ut,  jeg til og med mange ganger mer
det er virkelig tro.

    C.  Såkornets virksomhet...
    Når Jesus har tatt bolig i dtt hjerte, ved din fullstendige og overbevisende vilje, med Den 
Hellige Ånd, dette er såkornets første fase, så skal det vokse,  "øke troen"  Ap.gj.9.kap.31 
vers "Menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble oppbyg-
get og vandret i Herrens frykt, og vokste ved Den Hellige Ånds hjelp."  Det ble synlige bevis 
for hva tro er,Mark.16.kap.17-18 vers "Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn 
skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger.  18v) De skal ta slanger i hendene, og 
om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og 
de skal bli helbredet." 
    Detter er løfter til deg som er en troende person full av Den Hellige Ånd, og dette er også 
såkornets virsomhet som er Guds ord, slik at når såkornet har nådd ned i din ånd, så vokser 
det opp med levende tro på ordet med slike løfter, slik at du kan handle på ordet med denne 
troen, og Herren står for resultatene av din aktive tro. I tro's kapitlet i hebr.11.kap . står det 
nevnt mange hendelser av tro fra det gamle testamentet, og noe fra det nye som er fra 35 
vers hvor det står slik
    35v) Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, men andre ble pint til døde uten å ta 
imot utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. "  Det har jo skjedd i 2001 at 
en kvinne fikk sin mann tilbake fra de døde på Reinard Bonke's møter.  36v) Andre igjen 
måtte tåle hån og hudstrykning, ja lenker og fengsel.  37v) De ble steinet, gjennomsaget, 
fristet. De døde for sverd. De flakket omkring i saueskinn og geiteskinn, de led nød, hadde 
trengsel og fikk hård medfart.
    38v) Verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter, og holdt til 
i grotter og jordhuler.  39v) Og enda alle disse fikk vitesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke 
det som var lovt.  40v) For Gud hadde forut utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå 
fullendelsen uten oss."  Dette er såkornets virksomhet, som er Guds ord virksomt  i tro, at 
disse troshelter lot seg gå igjennom livet sitt med så tøffe ting, og dette fikk de et vitnesbyrd 
for sin tro av selve Gud Fader selv, det står jo at den prøvende tro er kostelig for Gud..
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     D.  Rett grunnlag for tro, gir alltid gode resultater...
    Du må ha det rette motivet for hvordan du skal leve din tro. For Herren ser og sørger for 
at de rette virkningen skjer når du handler i tro, derfor la alt handle om ære til Gud Fader, 
og til Guds rike fremgang. Og de rette motiver gir rette visjoner inspirert av Den Hellige Ånd. 
Hemmeligheten er at Herren får vise deg gjennom hans åpenbaring bvordan hans vilje med 
vårt liv og vilken planer han har. Da blir det ferdiglagte gjerninger og gå rett inn i.Først opp-
havet for rett grunnlag:  2 kor.3.kap.5-11 vers "Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke 
ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud,  6v) Han som også gjorde oss duge-
lige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men Åndens pakt. For bokstaven slår 
i hjel, men Ånden gjør levende.  7v) Når dødens tjeneste, den som med bokstaver var inn-
hogd på steiner, hadde en slik herlighet at Israels barn ikke tålte å se Moses ansikt, den 
som snart forsvant.  8v) hvor mye herligere? skal da ikke Åndens tjeneste være?
    9v) For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da 
rettferdighetens tjeneste være.  10v) For det som var herlig, har nå ingen herlighet i forhold 
til denne overveldende rike herlighet.  11v) For når det som svinner var herlig da må det 
som varer ved, være langt mer herlig.. Dette er blitt nevnt tidligere i undervisningen Guds 
herlighet som er en avspeiling av Guds herlighets skinn (stråleglansen som er Åndens lys)
Guds ord er rette opphavet for guddommelig tro, derifra kommer Guds natur inn i ditt liv og 
begynner å vokse, mens ditt kjødelige liv avtar, det er her Guds stråleglans kommer til deg.
    Guds ordet gav deg tro fra de første og viktigste sannheter. 1 kor.15.kap.1-8 vers  "Jeg 
kunngjør dere, brødre, det evangellium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok 
imot, som dere også står fast i.  2v) Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast 
ved det ord jeg forkynte dere - om dere da ikke forgjeves er kommet til troen.  3v) For jeg 
overgav dere bladt de første ting det som jeg selv mottok:: At Kristus døde får våre synder 
etter Skriftene.  4v) Og at Han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter 
Skriftene,  5v) Og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv.  
    6v) Deretter ble han sett av mer enn fem hundre brødre på èn gang. Av dem lever de 
fleste ennå, men noen er sovnet inn.  7v)Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle 
apostlene.  8v) Men sist av alle ble han og sett av meg som det ufullbårne foster. Det grunn-
leggende ordet i Guds ord må vi stå fast ved, videre så vil Jesus åpenbare seg dersom du 
ber om det med tro, men følger en nødvendig sak  slik so holde hans ord, se Joh.14.kap.21 
vers "Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som 
elsker meg, skal bli elsker av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham."
Motivet eller det som er bakgrunnen for troshandlingene:  Det må alltid være din 
kjærlighet til Jesus Kristus som er selve grunnlaget for dine handlinger i tro. Og ditt  motiv 
som vi har tidligere nevnt, men som er meget viktig å få inn i sitt hjerte, er at Herrens verk 
skal gå fram, vel du har grunn til å tro at Herrens plan, at Han skal bruke deg , og da kan du 
få deg visjoner og se fram til, hva Gud vil bruke deg til, legg merke til Paulus hvordan Guds 
Ånd gav han tro på tjeneste han fikk av Den Hellige Ånden 1 Tim.2.kap.7 -8 vers "For dette 
ble jeg satt til forkynner og apostel - jeg sier sanheten, jeg lyver ikke - en lærer for hedning-
ene i tro og sannhet.  8v) Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal be slik at de løfter hel-
lige hender, uten vrede og trette. Et spebarn tar det tid for å få kjenne hvilket tjeneste som 
ligger foran dem, men heller få vokse seg åndelig sterk til tiden er moden for å komme seg 
inn i en tjeneste.Men da er det viktig, for Gud har bruk for deg til å vinne mennesker og føre 
dem videre.La din Ånd bli oppmerksom og lytte til Den Hellige Ånd, Han vet når du er blitt 
åndelig moden for å gå på jobb i din ånd. Den Hellige Ånds oppgave er å få et mykt kjød-
hjerte i ditt liv, slik at veien til tjeneste er at det virker for deg at det går nedover, men det er 
bare i din sjels følelser, men la din tro se oppover, og da går det oppover åndelig, og du vil 
få deg en Getsemaneopplevelse som egentlig alle troende må igjennom, for å miste noe av 
selvet sitt, og denne virkningen er så nødvendig for uten dette går det berg og dalbanefart . 
Men la dette få skje av Den Hellige Ånd, da vil ditt liv bli som flyet, som starter på rullebanen
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og kommer seg opp i luften og bare går høyere og høyere
    Se Esa.40.kap.39.kap.31 vers "Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter ving-
ene som ørnen. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette. Altså ingen berg og 
dalbane kristendom, det positive øker på i ditt løp i Åndens kraft. etter at du kommer ut av 
Getsemaneopplevelsen, først da blir ditt Åndelige øye klarnet, og du begynner å se klarere 
og klarere. Se i Esa..57.kap.15-16 vers Her er du i Getsemane på det sterkeste  "For så sier 
Den Høye. Den Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig: I det 
høye og hellige bor jeg, Og hos den som er sønderknust og nedbøyet i ånden, for å 
gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknuste hjerter levende."
    Og når Gud gjør noe levende så er det kun snakk om det nye livet som er evige, og det 
gamle livet som er av det naturlige menneske som og er det kjødelige, dør gjennom din 
opplevelse av sønderknuselse, og det er her som også Jesus fikk valget...ikke skje min 
vilje, men din. Jeg henviser til noen ord om Jesus bønn i Getsemane fra  Heb.4.kap.7-8v
"Og har har i sitt kjøds dager med sterke skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til Ham 
som kunde frelse ham fra døden, og Han ble bønnhørt for sin gudsfrykt,  8v)og således 
lærte ham, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led. Kjødelig og menneskelig svakhet 
gir åndelig styrke. Kjærlighet:  Guds kjærlighet agape er ikke bare rett grunnlag, men 
også 100% nødvendig uten den er du ingenting med alr det du gjør, kjærligheten er noe 
som hyrden kjenner igjen fårene sine på, det er det som er Guds natur, og den kjenner 
Jesus meget godt.La ditt arbeid ha grunnlag i Hos.10.kap.12 vers "Så dere en sæd, (Guds 
ord) som rettferdigheten krever! Få dere en høst etter  kjærlighetens bud! Bryt dere nytt 
land! For nå er det tiden til å søke Herren, til Han kommer og lar rettferdighet regne over 
dere.
    Guds ord taler om faste, men nå skal du få se hvilken faste Gud finner behag i, se i Jesa.
58.kap.6-11 vers "Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at dere løser ugudelighets 
lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrytkte fri og bryter hvert et åk?  7v) Er det ikke 
dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus - når 
du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget 
kjøtt og blod?  8v) Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire 
fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din bak-
tropp.  
    9v)Da skal du påkalle Herren, og Han skal svare. Da skal du rope, og han skal si: Se, her 
er jeg! Når du får bort hvert åk iblant deg og lar være å peke fingrer og taler ondt."  Åk er og 
være bundet av noe.  10v) når du tar fram til den sultne det som du selv har lyst til, og 
metter den lidende sjel, da skal ditt lys opprinne i mørket, og din natt skal bli som midt på 
dagen.  11v)Herren skal lede deg hele tiden. Han skal mette deg midt i ødemarken, og dine 
ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikt-
er" Dette er sterke ting som om du følger dette lover Gud deg med løfter hvor bra ditt liv vil 
få det. Vitnesbyrd:  Det er viktig at Åndens vitnesbyrd er i ditt hjerte slik som Apostlene 
opplevde det se Ap.gj.6.kap.3-7 vers "Brødre, velg derfor ut blant dere sju menn, som har 
godt vitnesbyrd og er fylt av Ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven.  
4v)Men vi vil holde ved i bønnen og Ordets tjeneste.  5v)Det de sa, fikk tilsluttning hos hele 
flokken. Og de valgte ut Stefanus en mann full av tro og Den Hellige Ånd, og Timon og 
Parmenas og Nikolaus, en mann fra Antiokia, som var gått over til jødenes tro.  6v)Disse 
menn stilte de fram for apostlene som bad og la hendene på dem.
      E. Guds tro, kontra mennesketro...
     Det er stor forskjell på tro, bibelen taler om en liten tro er nok til å flytte fjell, og noen 
ganger syntes du at slik liten tro har du, men nei, ingen ting skjer, da er det på tide og defin-
ere ulik tro, slik at du kan komme til å tro på den rette troen. Guds tro:  Guds tro er en 
åndelig tro, og når det handler om ånd så må vi inn i menneskets ånd, som kalles hjertetro, 
Den Hellige Ånd vil alltid søk dypt inn i menneskets ånd, det er da din tro bli åndelig, se 2 
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kor.4.kap.13 vers står "Men siden, vi har den samme troens Ånd, slik det står skrevet: Jeg 
trodde, derfor talte jeg! - så tror også vi, og derfor taler vi."  
    Alle troende får denne hjelpen av Den Hellige Ånd slik det stod i 2 kor. Det er jo derfor vi 
kan tale Guds Ord ut, og det er jo derfor det skjer noe når vi taler, med troens Ånd i Ordet 
forkynt, da blir Ordet til livets ord, Joh.6.kap.63 vers "Det er Ånden som gjør levende, kjødet 
gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv."  i Luk.4.kap.22 vers først leser vi 
ifra 1930 ovs. "Og alle gav ham vidnesbyrd og undret sig over de livsalige  ord som gikk ut 
av hans munn, og de sa: Er ikke dette Josefs sønn?  Og i 1988 ovs. står det slik. "Alle gav 
ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Og de sa: Er 
ikke dette Josefs sønn? Jeg personlig tror at det og høre Jesus tale, var ikke bare nådens 
ord, men de var helt sikkert også livsalige, for slik blir det når ordet er salvet.
    Guds tro kan ikke blandes med det menneskelige, 1 kor.2.kap.5 vers "for at deres tro ikke 
skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft."  Her er selve kjernen som 
jeg har skrivd om, og her er den bekreftet. I 1 kor.13.kap.7 vers  står det om tro  og det er 
kjærligheten som er Guds grunnlegende som blir vent "Den utholder alt, tror, håper alt, tåler 
alt."  Troen er døren til og få alt det Gud vil gi oss, men uten kjærlighet hjelper ikke med 
bare tro, men tilsammen blir det kraft se i Gal.5.kap.5-6 vers  "For i Ånden venter vi  ved tro 
på det som rettferdigheten gir oss håp om."
    6v)"For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder 
bare tro, virksom ved kjærlighet."   Menneskets tro:  Tro ut fra det man hører fra personer 
med opplevelser, og ikke selvopplevde ting som din tro og Guds ord ved Den Hellige Ånd 
har vært årsak til, Hodetro er fra din sjel og tanker, som virkelig kan lure oss så vi går feil, 
men fortvil ikke vi lærer av å snuble iblandt, sjelen er veldig følelsesladet i våre liv , og er 
veldig begrenset, menneskeyts tro begrenser seg kun til det som kan skje uten mirakler.
Svak tro, Rom.4.kap.16 vers Dette gjelder Abraham "Derfor fikk han løftet ved tro, for at det 
kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for de som har 
loven, men også for de som har Abrahams tro. Han er jo far til oss alle..
    19v)"Uten å bli svak i troen tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd - han var jo 
snart hundre år - og på at Saras morsliv var utdødd.  20v) Men på Guds løfter tvilte han ikke 
i vantro, men han ble sterk i sin tro idet han gav Gud æren.  21v)Han var fullt viss på at det 
Gud hadde lovt, det var han og mektig til å gjøre."  Dette er tro ifra forstanden Hode, med all 
sin usikkerhet, det var fra to kanter i Abraham liv som talte til fra ham selv, og det var troen 
på Gud som var i hans hjerte, som gav ham håp, mens hode så på seg selv og sa: Jeg er 
hundre år og snart utdødd, også så han på Sara som også  hadde et utdødd morsliv.
    Dette gjorde han svak i troen som ble koblet til sjelen og følelsene, men han bestemte 
seg for at Gud var mektigere en han kunne forstå. Så han tok imot det og gav Gud æren.
Det som er totalt menneskelig er vantro, og vantro er synd. se Rom.11.kap.20 vers "Nåvel! 
på grunn av vantro ble de avbrutt. Men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt!
21v)For sparte ikke Gud de naturlige grenene, vil han heller ikke spare deg."  Dette var 
Israel som ble avbrutt fra og være på vintreet, på grunn av vantro, og dette skjer på grunn 
av vantro hos hvem som helst se også vers 22."Se derfor Guds godhet og Guds strenghet - 
strenhet mot dem som er falt,(p.g.a. vantro)  men over deg er Guds godhet. Ellers skal også 
du bli hogd av.  Og holde seg til Guds godhet, er og leve drevet av Guds kjærlighet, 
Guds minstekrav er at du skal vandre i Hans kjærlighet.  
 Guds tro skaper forfølgelse:  Se 2 Tim 3.kap.12 vers "Og alle som vil leve Gudsfryktig  i 
Kristus Jesus, skal bli forfulgt." Dette på grunn av din levende tro.  Matt.5.kap.10-12.v.
"Salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlens rike er deres.  11v)Ja  salige 
er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld  12v) 
Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene
før dere. Når du blir forfulgt så skal vi vite det at du har en farlig åndelig tro, som djevelen og 
alle demoner er redde for, derfor blir du forfulgt, det blir jo et bevis på du er på rett vei.
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    F.  Hva er tro?...
    Tro er:  Full visshet, Hebr.11.kap.1-3 vers "Men tro er full visshet om det en håper, 
overbevisning om ting en ikke ser  2v)For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd.
3v)Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av 
det synlige." Og av den grunn må det bare tro til for å oppleve Gud og Hans rike, som finn-
es der i den Fjerde diminsjon, som er den usynerlige verden.
    I Guds ord står det i Mark.11.kap.24 vers "Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, 
tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere." i 1930 o.s. står det slik "Derfor sier jeg 
eder: Alt det I beder om  og begjærer, tro bare at I har fått det, så skal det vedersfares 
eder." Men det er også viktig og ta med verset 23 også hvor det står slik: Sannerlig sier jeg 
eder at den sier til dette fjell: Løft dig opp og kast deg i havet! og ikke tviler i sitt hjerte, men 
tror at det han sier skal skje, ham skal det vederfares.
    Tro er:  Full tillit, Efes.3.kap.9-12 vers " Å opplyse alle om hvordan husholdningen er 
med denne hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved 
Jesus Kristus.  10v)Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunn-
gjort for maktene og myndighetene i himmelen.  11v)Dette var hans forsett fra evige tider 
som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre.  12v)I Ham har vi frimodighet, og ved troen på 
ham har vi adgang med tillit.
    Så ifølgende Guds ord, så har Gud utrustet oss, som er Hans menighet med en mang-
foldig visdom, som Gud har kunngjort i djevelens rike, slik at de skal underordne seg hans 
menighet. Dette bør skape i oss en 100% tillit til han som sørget for vår sikkerhet, med 
Hans beskyttelse og bevarende makt.
    Troen er en gave:  Gud gav enhver som søkte Han troen som en gave, Efes.2.kap.8v
"For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave." Fordi 
Gud gav sin sønn den enbårne, og slik ble også troen gitt ved evangeliet om Jesus. Et mål 
av tro, Rom.12.kap.3 vers "For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en, at en 
ikke skal gjøre seg høyere  tanker enn rett er. Men en skal tenke sindig, i forhold til det mål 
av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Den voksene troen kommer og vokser av å høre 
Guds ord, eller og ta til seg av Guds ord. 
    Tro er også tale:  Gud talte og det skjedde, Han bød og det stod der. Dette er om en 
skal kalle det rhema-tro som er bygget på det talt Guds ord, da skjer det noe når en taler. 
Jesus talte mennesker friske og løste dem med et ord, Jesus var selve ordet i kjød. Idag er 
det vi som er Ordet kommet i vårt kjød, derfor sier Jesus dere skal gjøre samme gjerninger 
som jeg gjorde for jeg går til Faderen. 2 kor.4.kap.13 vers "Men siden vi har den samme 
troens  Ånd, slik det står skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg! - så tror også vi, og derfor taler 
vi."  Husk Den Hellige Ånd som bor i deg følger dine ord, dersom dine ord er skriftens ord 
så skjer det stadfestelser. Derfor er det viktig at du taler velsignelser til folk.
    Tro skal gjøre deg til tjener:  Troen virker gjennom D:H:Ånd og Guds Ord, som vil 
forme deg til å bli lik Jesus. som sier at  Han selv var kommet for å tjene og ikke la seg bli 
betjent.Matt.4.kap.10 vers "Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, satan! For det er skrevet: 
Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene." 20.kap.27v)"og den som vil være  
den største blant dere, skal være de andres trell," 28v)liksom Menneskesønnen ikke er 
kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted." 
Du må bli en tjener da vokser du rett åndelig. I Matt.28.kap.fra vers 44, står det om fårene 
og videre om gjetene, fårene betjente de syke, sultne og nakne, mens gjetene betjente 
ingen av disse som hadde behov. Gjetene gikk fortapt mens fårene kom inn i himmelens 
rike.Tenk nøye over dette, for dette er bibelens grunnlov. Se også 1 Pet.4.kap.10 vers. 
      


