
 

Rom 11, 20 

 20: Vel, ved vantro ble de brukket av, og du står innpodet ved tro. Vær ikke hovmodig, men frykt! 

 Vel ... Paulus gir ham rett i at jødene var falt fra, og at deres fall førte til at hedningene ble frelst. 

Men han føyer straks til en bemerkning som burde dukke hovmodet: ved vantro ble de brukket av - 

dvs. at det har ikke skjedd fordi Gud elsket dem mindre enn deg. Heller ikke fordi de var mer 

uverdige enn deg. Men fordi de begynte å sette sin lit til et eller annet hos dem selv, og så var det 

vantroen som overtok (kap. 9: 32). En slik vantro kan du selv også lett falle i, hvis du begynner å tro at 

du har alt i orden. Det skjedde altså med Guds første eiendomsfolk! 

 

 Og du står innpodet ved tro. Dvs.: Du står nå i Guds nåde, men slett ikke fordi Gud har en spesiell 

kjærlighet til deg. Og aller minst er det på grunn av noe du har utrettet eller fortjent. Nei, det er fordi 

du har mottatt din benådning som en helt fri, overrakt gave. Det er slik det skjer gjennom tro. I den 

levende troen ligger akkurat dette at en i seg selv er en fattig, fortapt synder, og mottar all nåde som 

en fri gave. Det er dette som er troens natur; at vi lever i avhengighet av Gud og hans nåde. Derfor: 

Vær ikke hovmodig, men frykt! Vokt deg for den innbilningen at nå er du utenfor all fare! Enten det 

nå er fordi du - kanskje ubevisst - begynner å føle at nå fortjener du Guds nåde, eller er mer trofast 

og sterk enn de har vært, disse som har falt, som ble brukket av. 

 

 Pass deg, så du ikke blir trygg i din egenrettferdighet, for en slik ånd fører alltid til fall. "Våk!" eller 

"Frykt!" sier apostelen. Og det han vil si med dette, er akkurat det samme som i 1Kor 10: 12. Der taler 

han også om hvordan jødene forlot ham, og sier: "Derfor må den som tror at han står, passe seg så 

han ikke faller". Lev ikke i en selvvalgt frelsesvisshet, men frykt for ditt falske og vinglete hjerte, så 

det ikke bedrar deg! Du er tross alt ennå en synder, og er alltid avhengig av nåden. Lev derfor alltid 

med Gud i en barnslig "sønnefrykt" (ikke trellefrykt), så ikke du også glir inn under samme dom som 

jødene! 


