
T E M A  1

TRO PÅ 
UNDERETS GUD



Tro på underets Gud

< Hør på talen.

TEMA 1 – TRO PÅ UNDERETS GUD

Tro på underets Gud. Tro på miraklenes Gud. Tro på undere og mirakler i ditt indre. Mirakler, det er jo noe som overgår all vett og 
forstand, det er noe uten for all menneskelig beregning. Tro på det når det gjelder frelse i hjertets dyp. Det er jo nok så alminnelig 
det, at man har holdt på og enda er det smått stell. Tro på mirakler! Og når det er slik at man har holdt på aldri så lenge, ja hvem 

skulle da tro, at det noen gang ble noen greie på det? Gud er 
miraklenes Gud. 

Tenk på et sånt mirakel, at slike elendige, ja jeg vet ikke alt hva jeg 
skal si om det – sånne forkomne skapninger som vi er etter synde-
fallet. Og så spesielt som vi også har hørt om; urolige vesener. For 
et mirakel å komme inn til Guds vilje, mens vi er i denne dødelige 
kroppen og i denne onde verden. For et mirakel! Hvile når alle 
djevler er løs, når allting står på hode. Hvile, Guds hvile, hvile som 
da Jesus hvilte når han lå bak i båten og sov. Hva vil du kalle det? 
Jeg kaller det mirakel over alle andre mirakler. 

Hva er det det er smått stell med og hvorledes blir vi i det hele 
tatt frelst – enten det er stort eller lite? Ved tro på Gud. Ved tro 
på miraklenes Gud. Fornuften sier sånn og Per og Pål sier sånn 
også, at nå har du holdt på i så mange år og så enda er det ikke 
bedre enn det. Det blir aldri noe greie på deg. Nei, hvis ikke Gud 

får gjort et mirakel, så blir det ikke det. Men han gjør gjerne et mirakel – især det miraklet der. 

Han selv er hundre tusen millioner ganger mere interessert i et slikt 
mirakel enn i et mirakel ved å gjøre stener til brød. For hans navn er 
Mirakel eller Under. Hans navn er Under» hans navn er Mirakel og 
navn i bibelsk betydning, det uttrykker hvorledes man er. Det er ikke 
sånn som Hansen og Pedersen, det er en merkelapp det. Men navn i 
bibelsk betydning, det uttaler innholdet i den personen som har det 
navnet. Hans navn er Under, det betyr at det han holder på med det 
er å gjøre undere. Mirakler. Det ser svart ut, det ser umulig ut. Ja det 
er ikke noe annet igjen da enn et mirakel. Men tenk så godt at det er 
igjen dere. Tenk så godt, ikke noe annet igjen. Ja, blås i alt det andre, 
når bare det er igjen.

Elias Aslaksen

"Nei, hvis ikke Gud 
får gjort et mirakel, 
så blir det ikke det. 
Men han gjør gjerne 
et mirakel."
Elias Aslaksen

"For et mirakel å komme 
inn til Guds vilje, mens vi 
er i denne dødelige krop-
pen og i denne onde ver-
den."
Elias Aslaksen



SIDE 3 

Spørsmål og Notater

Hva synes DU er det viktigste som Aslaksens vil ha frem i talen «Tro på underets 
Gud»?
     Jeg trenger et mirakel i mitt liv – uansett hvordan det har vært før
     Det er håp for alle som tror på underets Gud
     Det er intet som er umulig. Vi har med Gud å gjøre!



TEMA 1 – TRO PÅ UNDERETS GUD

< Hør på en audiofi l av artikkelen.

Hans navn er Under // Es. 9,6

Det er om å gjøre å tro på ham hvis navn er Under. At hans navn er Under, det betyr at han gjør undere. Det gjør han jevnlig. Han 
gjør ikke bare vann til vin og lignende, men aller mest og aller helst gjør han underverker i vårt indre. Dette innbefattes ganske enkelt 
i at han er Gud.

Å tro på Gud, det betyr å tro på undergjerninger, på mirakler. Det 
sørgelige er at menneskene, også Guds folk, er så kolossalt utadvend-
te. Så å si all deres tanke og interesse dreier seg om det utvortes. Hvis 
det er tale om undere, tenker man straks på det utvortes, bare det ut-
vortes.

Troen på jomfrufødselen burde lære oss, og styrke oss til å tro på un-
dere i vårt indre, at det kan fødes og skapes noe guddommelig i hjerte 
og sinn uten kjøds vilje og kjøds styrke, uten manns vilje og manns styr-
ke — på overnaturlig vis — helt uavhengig av vår uduelighet og kraft-
esløshet som menneske.
Alle våre forgjeves forsøk beviser ikke at det er umulig. Det beviser 
bare at vår egen kraft ikke duger.

Ved at Gud gjør undere — og det gjør han gjerne — lykkes det allikevel. Ære være Gud!
Har vi grunn til å tro på full seier, til det ytterste? Ja, Tro på undere, på mirakler! Tro at det ene mirakel kommer til å avløse det andre, 
i ditt indre vesen!

Da oppstår det et herlig, guddommelig vesen i ens indre, og dette kommer nødvendigvis til å gi seg underfulle utslag i det ytre, i det 
daglige liv, under livets vanskeligheter.

Tro på «jomfrufødsler»! Det vil si at mannens kraft er helt overfl ødig. 
Vandre omkring i en uavbrutt tro på at det skjer undere i ditt liv, og 
du vil ikke bli skuffet! Så kommer både du selv og andre jevnlig til å 
få grunn til å si: «Ja, det er virkelig et mirakel!»

Elias Aslaksen

"Å tro på Gud, det betyr 
å tro på undergjerninger, 
på mirakler."
Elias Aslaksen

"Vandre omkring i en uav-
brutt tro på at det skjer un-
dere i ditt liv, og du vil ikke 
bli skuffet!"
Elias Aslaksen 



Spørsmål og Notater

Hør eller les stykket «Hans navn er under» og noter kort, hvordan ditt liv ville se 
ut om det som Aslaksens skriver praktiseres i livet ditt. 
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Alle Guds ord — livets ord — er nøyaktig sant. Derfor bør man tro det, nøyaktig som det står skrevet. Når troen på dette er levende og 
personlig tilegnet, går Ordene nøyaktig i oppfyllelse. Det blir som man tror, det skjer nøyaktig som man tror.

På ingen annen måte kan det skje. På ingen annen måte kan man tilegne seg hva Ordet sier. —
F. eks. «Vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus.» Rom. 6, 6. 
«I som har avlagt det gamle menneske med dets gjerninger.» Kol. 3, 9. 
«Nu skal I avlegge dem alle», all bevisst synd, Kol. 3, 8 — Gal. 5, 19—21, 
Rom. 6, 4 og 22.
Her — og overalt ellers — gjelder altså Jesu ord. Deg skje som du tror. 
Når man ikke tror disse ord, kan det ikke skje, hvor meget man enn 
ønsker det og ber om det. Men — dersom man virkelig tror det, da 
skjer det.

Det er selvfølgelig meget vanskelig å tro noe så usigelig stort. Derfor 
bør man med dødsens alvor kjempe for å tilegne seg en levende tro på 
slike herlige, sanne ord! Matt, 11, 12.

For de fl este, dessverre, er det som en selvfølge å tvile på noe så usige-
lig stort. Det man da egentlig tror på, er at noe slikt aldri vil lykkes, og 

just derfor går dette negative i oppfyllelse. På den måten kan man aldri oppnå i sannhet å elske Gud og holde hans bud! —

«Deg skje som du tror», går altså i alle tilfeller i oppfyllelse, enten man seirer, eller synder! Hvor ubeskrivelig dumt å tvile på Guds 
sanne ord. Hebr. 11, 6.

Elias Aslaksen

"Når troen på dette er le-
vende og personlig tileg-
net, går ordene nøyaktig 
i oppfyllelse."  
Elias Aslaksen

"Når man ikke tror disse 
ord, kan det ikke skje, hvor 
meget man enn ønsker det 
og ber om det. Men der-
som man virkelig tror det, 
da skjer det."
Elias Aslaksen

< Hør på en audiofi l av artikkelen.

Deg skje som du tror

TEMA 1 – TRO PÅ UNDERETS GUD



Spørsmål og Notater

Slå opp et av bibelversene i stykket «Deg skje som du tror». Hvorfor tror du, at 
Aslaksen nevnte nøyaktig dette verset? 
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Altså man kjemper og strir med det som ikke er gjort. Med det som ikke er i orden. Med det som burde være annerledes. Så går det 
smått og så går det dårlig. Og så er det mye igjen og så er det allerede gått lang tid. Det ser svart ut. Så svart at det kveler gleden over 
det en har gjort. Det som mangler, det som er hovedsaken; det er 
gleden i håpet. 

Håp har ikke noe med det å gjøre som man har gjort, og som vi har 
fått, det som er skjedd. Det har bare med det å gjøre som ennå ikke 
er skjedd. Når så håpet blir levende og jeg blir full av glede i håpet, 
så er altså alt dette tunge og alt dette triste rett og slett forduftet. Så 
er jeg altså full av glede i håpet om at det skal bli i orden alt det som 
ennå ikke er i orden. Og så er jeg full av glede over alt det som alle-
rede er i orden. Og så er det glede for alt i hop. 

Altså gleden i håpet utløser gleden over det som er skjedd. Så blir 
det en dobbeltglede. Det blir glede for alt i hop. Og gleden i Gud er 
en svimlende kraft – nettopp ved gleden i håpet så går det full fart 
forover. Det er noe annet enn å se håpløst ut. Dette er så fremmed, 
det er så ukjent, det er så nytt – at det er meget vanskelig i en fart å 
komme inn i gleden i håpet. Det tar sin tid. Men det er bare om å 
gjøre og få forståelsen av at det er livet om å gjøre å bli full av glede 
i håpet. Og så må man altså alt man kan søke det, arbeide med det. 
Arbeide på vår sjels frelse.

Alt står og faller med gleden i håpet. Det utløser alt godt og det fordriver alt ondt, 
mørkt, og svart og grått. Håpet er noe av det vidunderligste som eksisterer på 
jordkloden. I himmelen trenger vi ikke noe håp for der er alt i orden. Men her i 
utlendigheten er det håpet som avgjør alt sammen. 

Elias Aslaksen

"Håp har ikke noe med 
det å gjøre som man har 
gjort, og som vi har fått, 
det som er skjedd. Det 
har bare med det å gjøre 
som ennå ikke er skjedd"              
Elias Aslaksen

"Alt står og faller 
med gleden i hå-
pet."
Elias Aslaksen

Vær glade i håpet

TEMA 1 – TRO PÅ UNDERETS GUD

< Hør på talen.
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Spørsmål og Notater

I talen «Vær glade i håpet» sier Aslaksen, at håpet er alt avgjørende. Hva tror du, 
han mener med det? 



Abraham trodde ikke bare at Gud var til, og at han var en veldig Gud, men han trodde det Gud sa til ham! På det aller sikreste trodde 
han at Gud ville gjøre det han hadde lovet, selv om dette for hans egen forstand så fullstendig umulig ut.

Dette er altså å ha Abrahams tro, og å være Abrahams barn.
Å være vår himmelske Faders barn, nå i den nye pakts tid, det er å tro på og være lydig mot, alle de livets ord som Jesus har sagt, og 
de ord som apostlene har skrevet i sine brev, slik at vi er lydige mot dem, mot alt som står i bergprekenen, og alt det andre i det Nye 
Testamentet, som jo stemmer fullkomment overens med denne berømte tale av Jesus selv likesom Abraham var tro og lydig mot Gud 
den gang han ofret sin sønn Isak! Les Rom. 1, 5 og 16, 20, Matt. 28, 20, Hebr. 5, 9 og 2. Tess. 1, 5—10.

I sannhet å tro på Jesus, det er nødvendigvis å tro på hans ord og løfter. Og det igjen innbefatter absolutt å tro at vi må oppfylle 
betingelsene for at løftene kan gå i oppfyllelse! Gud sa til Abraham: 
«Vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig!» Eller: fullkommen og ulast-
elig! Denne fullkomne lydighet ser vi da han skulle ofre Isak!!!

Akkurat slik er det i den nye pakt som Jesus kom med, bare i en langt, 
langt sterkere og mer dyptgående grad! «Derfor skal I være fullkomne, 
likesom eders himmelske Fader er fullkommen.» Matt. 5, 48, Ef. 5, 27, 
2. Pet. 3, 11 og 14.
Når man ikke tror Jesu ord om at vi skal være lydige, da gjør man jo Je-
sus til en løgner og en vranglærer, uten at man sier det eller mener det. 
Men ved dette meningsløse standpunkt blir det jo slik. Man har ved 
dette rett og slett forkastet ham! — Da har man også virkelig forkastet 
hans sanne og gode og glade budskap, hans evangelium! For dette 

inneholder budskapet om i gjerning og sannhet å lyde alle hans ord, å bli forvandlet og omskapt innvendig, å vandre i hans fotspor, å 
bli ham lik, å bli delaktig i guddommelig natur.

Det er just dette nesten alt sammen dreier seg om i hele det Nye Testamente!!! Kan man ikke se dette, da må man nødvendigvis være 
blind!!! — Og det er man pga. sin vantro mot Ordet. Derfor er det nærmest ironisk å kalle seg troende.
Jakob skriver særdeles treffende, at når ens tro ikke har gjerninger (eller lydighet), da har en samme tro som Satan. Ved slik tro blir vi 
ikke frelst fra å synde! Jak. 2, 19.

Elias Aslaksen

"I sannhet å tro på Jesus, 
det er nødvendigvis å tro 
på hans ord og løfter."              
Elias Aslaksen

Å tro, likesom Abraham

TEMA 1 – TRO PÅ UNDERETS GUD

< Hør på en audiofi l av artikkelen.



Spørsmål og Notater

Hva betyr det å tro, i henhold til det Aslaksen skriver i stykket «Å tro, likesom 
Abraham»?
     Bekjenne at Gud er allmektig
     At vi er lydige mot hvert eneste ord fra Gud
     At vi oppfyller betingelsene nøyaktig som de står

SIDE  11



Hvert Guds ord er sant. Gud holder alt det han har lovet. Derfor burde vi tro hvert eneste livets ord, nøyaktig, fullt og helt. Og opp-
fylle alle betingelsene helt og holdent, så oppnår vi fullstendig alt det som er lovet. Der fi nnes ingen unntagelser. Og Gud gjør ikke 

forskjell på folk. Han kan ikke lyve eller svikte. Guds ord er det eneste 
som er fullt ut pålitelig! Hvem skulle da ikke tro på alt sammen?

Når vi tror, uten å tvile, da skjer det vi tror, da får vi det. Da kan det ikke 
utebli. Det kan ta noe tid, men det kommer! — Den seg selv fornedrer 
han vil bli opphøyet! Det fi nnes ingen vei forbi. Det inntreffer likeså 
sant som Gud lever! Og skulle man driste seg til å få store tanker om 
seg selv, eller m.a.o. å opphøye seg selv, så sant som Gud lever, han 
blir fornedret. Det sørger Gud trofast for. Det er da uunngåelig!

«Gi, så skal eder gis!» Det betyr av hjertet og med glede. Da fi nnes det 
overhodet ingen mulighet for noe annet enn at det blir gitt oss igjen. 
Det ordner Gud selv, med aldri sviktende troskap! For folk klikker det 
med snart det ene og snart det andre. Fra Guds side fi nnes det ikke 
noe som klikker.

Vi kan ta alt Guds ord, alle livets ord, som eksempel. Det går auto-
matisk i oppfyllelse, uavbrutt. — Hvorfor leser de fl este troende så 
sørgelig lite, og så sørgelig overfl adisk i Guds ord? Fordi de ikke 
vet eller tror at det forholder seg slik. Det er jo liten hjelp i å lese 
det, og å høre det også, når man ikke har en levende tro på dets 
ufeilbarlige pålitelighet, eller når man ikke oppfyller betingelsene, 
eller ikke engang vet, eller ser, at det fi nnes betingelser for alt det 
som er lovet!

«Alt er mulig for den som tror!» «Deg skje som du tror!» «Uten tro 
er det umulig å tekkes Gud!»

Elias Aslaksen

"Når vi tror, uten å tvile, 
da skjer det vi tror, da får 
vi det. Da kan det ikke 
utebli."
Elias Aslaksen

"Fra Guds side fi nnes det 
ikke noe som klikker."
Elias Aslaksen

Gud er sanndru

TEMA 1 – TRO PÅ UNDERETS GUD

< Hør på en audiofi l av artikkelen.



Spørsmål og Notater

Finn et løfte i Bibelen som du ikke har tenkt på før og noter bibelverset i feltene 
nedenfor. Hvis du vil, kan du også skrive ned hva som skjer med deg personlig 
hvis du tror nøyaktig hva som står.
Se om du i denne sammenhengen kan fi nne noen få forhold knyttet til dette 
løftet.

SIDE 13
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