
Herrens ord varer til evig tid. 1Pet 1: 25. 

 Når et ord eller et løfte kommer fra en som det kunne sies om at «det ikke ble funnet svik i hans 

munn», da har det stor kraft og betydning. Det kan vi lære av Paulus. Han sier at den som vil eie 

Kristus med hele hans fullbrakte verk, behøver ikke si: «Hvem skal stige opp til himmelen? – det vil si 

for å hente Kristus ned – eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen – det vil si for å hente Kristus opp fra 

de døde. Men hva sier rettferdigheten av tro? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte», – når du 

med din munn bekjenner, og i hjertet ditt tror dette «troens ord». 

 Legg merke til at han sier: «Ordet er deg meget nær» (COR's bib. tekst)! Der har du alt det du 

trenger, mener han, bare du lar ordet slå rot i deg. Paulus vil ha sagt at et ord fra Gud er like mye 

verd som om vi hadde det i hånden, det ordet lover. 

 At et pålitelig løfte har en slik vekt og betydning, det fatter vi svært godt – når det går på rent 

menneskelige ting. Men når det dreier seg om himmelske ting, der Gud selv garanterer løftene, er vi 

så uforstandige at vi ikke alltid føler oss helt trygge. 

 Vi vil belyse dette ennå mer ved å sammenlikne med et forhold vi alle kjenner svært godt: Selv om 

jeg ikke eier en eneste krone, er jeg fremdeles like fornøyd, bare jeg har et bestemt slags papir som vi 

kaller bankremisser (sjekker som en solid bank har utstedt), hvor det står noen ord som gjør oss helt 

trygge. Da vet vi at det beløpet som er nevnt på denne bankremissen kan vi heve når som helst. 

 Det er et fullgodt betalingsmiddel. Hvilken som helst bank vil veksle den inn. I virkeligheten eier jeg 

den summen sjekken lyder på, og den gjelder i hele samfunnet på like linje med gangbar mynt. 

 Hva er det da som gir disse papirlappene slik en verdi? Bare noen ord! Bare et løfte! Dette at vi når 

som helst kan kreve dem innløst i gangbar mynt. 

 Hør! En slik vekt mente Paulus at også Guds ord og løfter skulle ha, når han sa: «Si ikke i ditt hjerte: 

Hvem skal stige opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned?» Det er ikke nødvendig, sier 

han, for Ordet er meget nær deg. Du har Kristus, himmel og frelsen, bare du holder Ordet fast i 

hjertet ditt, og stoler på det. 

 Vår himmelske Konge har også utstedt «sjekker», som er et virkelig verdipapir, her på jord. Det er 

hans Ord. Å, måtte vi ha så mye forstand at vi stoler like fast på de ordene Gud har gitt oss i det store 

sjekkheftet, Bibelen, som vi stoler på en jordisk konges ord! 

 Gud vil så visst ikke svike sine egne løfter, når den situasjonen inntreffer at noen av oss vil veksle 

dem inn mot deres pålydende verdi; vil ha selve himmelen og frelsen. 

 Måtte også dette bildet minne oss om den verdi og betydning Guds ord og løfter har! Vi vil aldri 

kunne holde ut i troen, i en virkelig tillit til all den usigelige herlighet Ordet lover, hvis vi ikke prenter 

det inn, dypt i vår sjel, den verdien det har når Gud selv har sagt det. 

 Det er jo noe så stort, dette at Gud selv har gitt oss løftene. Ja, bare selve storheten i det er nok til at 

vi har vanskelig for å fatte det. Eller vet du om noe som kan være mer sikkert enn det Gud selv har 

lovet? Skulle vel Gud kunne svikte sine løfter? Gud –! 

 Her ser vi hvor totalt ødelagt vi egentlig er, når vi aldri riktig kan ta til oss dette! 



 Apostelen sier at Gud ikke bare har uttalt det store løftet i Kristus, men også stadfestet det med sin 

hellige ed. Han sier: «Siden Gud var enda mer fast bestemt på å bevise for løftets arvinger hvor 

uforanderlig hans plan er, gikk han imellom og stadfestet det med en ed. – Og siden han ikke hadde 

noen større å sverge ved, sverget han ved seg selv – for at vi ved to uforanderlige ting (løftet og 

eden), som bekrefter at det er umulig for Gud å lyve, kunne ha en sterk trøst, vi som har søkt tilflukt 

ved å gripe det håpet som er satt foran oss (sv: som vi er tilbudt)». 

 Å, du store Gud, full av nåde! Med din hellige ed har du til og med stadfestet ditt ord, og likevel tror 

vi ikke! Hjelp oss! Hjelp oss mot våre ynkelige hjerters mørke og vantro! Store, nådige Gud: Forlat oss 

og hjelp oss! 


