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ETT LIV I TRO! 
BIBELSKOLA I KORSKYRKAN, FEBRUARI 2021 
 
 
 
 

  Berättelsen om Abraham - Guds nära vän,  

om KALLELSE, TRO, LÖFTEN och KRAFT!  

       Vi har mycket att lära från Abrahams liv, ”Trons Fader”! 
                                            

Ø Förstå Guds kallelse (1 Mos. 12:1-9) 
Ø Föröka din tro (1 Mos. 15:7-21) 
Ø Lita på Guds löften (1 Mos. 21) 
Ø Upptäck Guds kraft i ditt liv (1 Mos. 17) 
 

Vi följer Abrahams kallelse och liv i fotspåren, och tar 
också del av NT:s undervisning kring punkterna ovan, 
vilket ger möjlighet till reflektion över våra egna liv!     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roger Hellmark, 
Februari 2021  
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1. Undervisningens	syfte			
 

Abraham levde i en mörk tid, då nästan ingen trodde på den ende sanne Guden!      
Ändå kallas Han – TRONS FADER! Hur kunde Abraham leva ett liv i tro, när 
omgivningen inte gjorde det?   
 
Hur lärde han känna Gud? Man hade då en ”polyteistisk” syn på Gud, d.v.s. man hade många 
Gudar man tillbad. 
Hur lever man ett LIV I TRO?  Det är vad vi skall studera här. Vi kan lära oss från 
Abrahams liv hur vi lever ett liv i TRO!  
Vår tid är kanske inte lika mörk andligt sett, men vi behöver män och kvinnor som hör Guds 
röst, tror och lyder, och står upp och följer rösten. Blir förändrade och förändrar sin 
samtid!  
 
Syftet är verkligen inte att studera religionshistoria, utan mer fånga ”nycklar” till att 
leva ett LIV I TRO, genom att studera Abrahams liv. Men vi kommer givetvis att 
sätta in Abraham i sitt sammanhang, vilket sker under kapitel 2, Introduktion. 
 
Vi förstår att Abraham levde i en annan tid, en annan kultur och andra omständigheter, 
men ändå kan vi lära oss från hans liv. När Du tar del av hans liv, så sök efter ”nycklarna” 
som styrde hans liv och gjorde honom till den andliga gigant han blev.  
 
När vi studerar Abraham är det givetvis personen vi möter, men vad vi verkligen söker här 
är hur han blev trons fader, och vad vi kan lära från honom! Hans liv skall vi nog se som en 
process i tillväxt! Är det möjligt leva ett liv som Abraham i vår tid? 
Syftet är att lära från Abrahams liv. Vill Du bli någon som lever av TRO, då är det här 
något för Dig!  
 
Vi skulle mycket väl kunna benämna vad vi tar upp här som en studie i 
LÄRJUNGASKAP! 
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2. Introduktion	–	vem	var	Abraham?	

 
Abraham är ju en av de mest välkända gestalterna i vår Bibel. Han kallas TRONS FADER, 
vilket bara det är motiv nog att lära känna honom! Bibeln ägnar 12 kapitel åt Abrahams liv 
(1 Moseboken 12-23), men även i flera andra Bibelböcker kan vi finna spridda citat och 
”länkar” till Giganten Abraham!  
De som ges så stort utrymme i vår Bibel, kan räknas på mindre än ena handens fingrar. Även 
om Abraham levde för ganska exakt 4 000 år sedan, så är hans liv både en utmaning och 
uppmaning till vår egen tid.  
 
Vi vet också att 3 av de 5 världsreligionerna har Abraham som sin stamfader. Han är 
den förste Patriarken inom kristen tro!  
Abraham kallas Guds vän på flera ställen i vår Bibel; bland annat i 2 Krön. 20:7, Jes. 41:8, 
Jakob 2:23, men även i Romarbrevet, Galaterbrevet, Hebreerbrevet och Jakobs brev. 
Galaterbrevet beskriver Abraham som Fader för den som tror.  
Abraham föddes i staden Ur, i Kaldén år 1996 före Kristus, i det som idag är landet 
Irak. Hans föräldrar var fadern Tera och hans mor Amathlaah.  
 
Abraham levde alltså efter Noa, men före Josef och Mose och alla profeterna som vi kan läsa 
om i GT. 
Abraham var den förste Patriarken. Gamla Testamentet omnämner (i till exempel Andra 
Moseboken 13:5, Fjärde Moseboken 11:12) tre personer som stamfäder för Israels folk: 
Abraham, Isak och Jakob, vilka ofta benämns patriarkerna. Patriark kan översättas som 
”stamfader”! Det är patriarkerna inom Kristendomen.  
 

 
 
Men vi ser att Abraham hade tre hustrur. Mellan de två kvinnorna Sara, hans första hustru, 
och Saras ”tjänare”, slavinnan Hagar började en ”fiendskap” som fortgår än i dag, men nu 
mellan Judendom/Kristendom och Islam! Ismael, den son som föddes först, var slavinnan 
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Hagars son, blev grunden till det Arabiska folkslaget. Men det var Saras och Abrahams 
gemensamme son, Isak, som skulle bli den semitiska grenen, där Mose och kungar som David 
och Salomo skulle träda fram, senare i släktledet. Det är även den släktlinje där Jesus så 
småningom framträder.  
 
Abrahams söner med Ketura 

I kapitel 23 dör Sara. Vi läser från 1 Mosebok 25 att Abraham fick ytterligare 6 barn med 
sin tredje hustru, Ketura. Utöver Ismael med tjänstekvinnan Hagar och Isak med sin hustru 
Saraj (Sara). 

Abraham bestämmer att bara Isak skall ärva honom. Inom judisk tradition så ärvde ju 
äldste sonen ”dubbel arvslott” jmf sina yngre bröder. Flickorna ärvde ingenting alls. Har 
fadern två söner fick den äldre alltså 2/3 och den yngre1/3. Varför ärvde då inte Ismael 
”dubbel arvslott” här? Han var ju den äldre sonen. Troligen ärvde han inget för att hans mor 
var Egyptisk slavinna, och Sara var Abrahams första hustru och en fri kvinna. Tankesättet 
skiljer sig rejält från det som gäller i vår del av världen i dag. Svenska Folkbibeln (SFB). 
Keturas barn fick gåvor av Abraham.  
 

Vi har två huvudgrupper av världsreligioner i dag:  
 
Abraham är stamfader till 3 av världsreligionerna, Judendomen, Kristendomen och så Islam.  
De är de tre monoteistiska religionerna i vår värld, d.v.s. man dyrkar bara en Gud. 

 
 
 

De Abrahamitiska religionerna, omfattatr Judendom, Kristendom och så Islam (se bilden 
ovan). I dessa religioner ser man tiden som linjär. Det är det sätt vi uppfattar tiden på även i 
vårt västerländska samhälle, då , men även i dag. 
 
I de Indiska religionerna är tidsuppfattningen annorlunda, d.v.s. tiden är cirkulär som ett 
hjul, som årstiderna ungefär, som kommer tillbaka igen, och igen.   
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Skillnaden mellan de Abrahamitiska och Indiska religionerna är stor, så tidsuppfattningen är 
bara en del i skillnaderna. Jesus är Guds son och frälsaren i Kristendomen. I Judendomen 
väntar man fortfarande på Messias, så man ser inte Jesus som Messias! I Islam är Jesus en stor 
profet, medan i de Indiska religionerna finns han inte omnämnd alls. I de gamla hinduiska 
VEDA-skrifterna, ca 1 000 år f. Kr. finns inte Jesus och hans stamfäder alls nämnda. 
Skrifterna talar om helt andra gudar där. 
 
Abram, som betyder ”upphöjd” ges så småningom ett nytt namn av Gud själv, Abraham, 
som betyder ”Fader till många”! (1 Mos. 17:5-6). Saraj, som betyder ”stridbar”, fick också 
ett nytt namn, Sara, som betyder ”Furstinna”! (1 Mos. 17:15-16).  Namnet kan jämföras 
med det faktum att hon blev stammoder till den semitiska släktlinjen där det senare skulle 
komma flera Konungar. 
 
Vi känner Abraham från Bibelns berättelser, men Gud lovade i sitt ord att han skulle göra 
Abrahams säd till ett stort folk, och att de som välsignade honom skulle själva bli 
välsignade. De som förbannade honom skulle själva bli förbannade. Senare upprepar han 
löftet till Isak och igen till Jakob. I dag strider man om vem som har den lagliga rätten till 
landet Israel. Kan löftet i Bibeln åberopas som laglig gåva, eller skall besittningsrätten gälla 
här?  Men landet var en judisk del under nära 2.000 år ungefär fram till Kristi födelse. År 70 
efter Kristus revs hela Jerusalem ner av Romarna och judarna skingrades ut över världen. 
Därefter har landet i viss mån bebotts av araber och andra folkslag. Striden om vem landet 
tillhör avgjordes i FN, men beslutet har inte respekterats, och har efter staten Israels bildande 
år 1948 lett till ett flertal militära slag. Frågan är en av de mest komplicerade tvisterna vi har 
om rättigheter till ett landområde i vår värld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med monoteistisk, medan har bara en Gud! 

3. Förstå	Guds	kallelse				 	 (1	Mos.	12:1-9)	

 
En dag hörde Abram, som var hans namn då, Gud tala till honom. Vi vet inte hur han 
uppfattade Guds tilltal riktigt. Jag har funderat på om Abram hörde Guds kallelse genom sina 
yttre öron eller inom sig?  
Men Abram var övertygad, en främmande Gud talade till honom! De Gudar han trodde på 
hade han aldrig hört tala, men nu var det annorlunda. Vi läser Gud sa: Lämna Ditt land, ditt 
folk och Din Faders hus, och gå till det land jag skall visa Dig (1 Mos. 12:1).  Abram´s 
kallelse började med att Gud talade till honom! Innan Abram hörde Guds tilltal så var den 
levande Guden okänd för honom.  
Jag har inte funnit någon kallelseberättelse i Bibeln, som inte börjar med att Gud talar till en 
person! Eller via en person!  
 
 Läs Hebréerbrevet kapital 11 och se hur det började för de som kallas ”Trons hjältar”! 
Trons ”Hall of fame”! Eller kanske hellre formulerat: HALL OF FAITH ! 
Senare ändrar Gud hans namn till Abraham, som betyder ”fader till många”! 
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I kapitel 12 finner vi åtskilligt som vi bör ta till oss. Guds kallelse förändrade Abrahams 
liv, hans familj, hans folkslag, men vi kan nog säga att hans liv påverkade stor del av den 
dåtida världen. Men än mer än så! Abrahams liv påverkar våra liv ännu i dag. Du 
kommer att upptäcka det framöver. Abrahams liv i tro påverkar Ditt liv i dag, låter fantastiskt 
men så är det! 
Abraham är en centralfigur både i GT som NT. Han är stamfader till tre världsreligioner. Han 
skapade två folk – judarna och araberna.   
Gud kallade honom ut ur en rebellisk värld till att bli ett redskap för frälsning. Vi skall följa 
Abrahams liv, något som kan hjälpa dig i ditt eget liv.  Han levde ett liv i tro genom Guds 
kallelse! (Hebr. 11:18-19).  
 

Ø FRÅGA: Innan vi går vidare så fundera på och be över: Vad är karaktäristiskt i Guds 
kallelse till Abraham och kanske han kallar oss på liknande sätt också i dag? Har Du 
uppfattat Guds kallelse i Ditt liv? Hur då? 
 

 Abrahams kallelse började med att Gud talade till honom! (vers 1). 
Det uppfattar jag gäller för alla av Bibelns trosgestalter. Kan en kallelse börja på annat sätt 
än ett tilltal? Tilltalet kan ske på olika sätt, Gud talar på många sätt, läser vi i NT. De var 
enkla män och kvinnor av folket, men när Herren talade till dem, så blev de Hans redskap i 
sin samtid. Det tror jag är en ”regel” ännu i dag! Att uppfatta Guds tilltal och uppdrag till oss, 
förändrar oss, till de Han har bestämt oss vara i sina planer för oss.  
 
Men det förutsätter några steg givetvis:  

ü Vi hör och lär oss känna igen ”rösten” 
ü vi tar till oss budskapet i vårt hjärta  
ü Vi är beredda att lyda/följa vad vi hör  
ü Vi litar på Guds löfte eller kallelse,  
ü Vi går i tro! 
 

Guds kallelse rymmer oerhört många dimensioner, vi tar upp 9  infallsvinklar till 
Abrahams kallelse. 
 
1. Bejaka Guds uppenbarelse och kallelse 

Gud talade tydligt till Abram. Han skulle lämna sin familj, sitt land, och gå till en plats 
som Gud skulle visa honom! Guds kallelse uppenbaras genom Guds ord, men också genom 
hans tilltal. 

Guds allmänna kallelse till Dig och mig är att följa honom och göra lärjungar! För Att 
lära känna honom behöver vi tillbringa tid med att läsa och meditera över Guds ord, under 
bön. Ordet som når oss där är Logos! Ett allmänt tilltal.  
Men Gud har också en speciell kallelse för varje Guds barn. Han har också förberett såväl 
gåvor som planterat längtan i våra liv, liksom förmåga och kraft att infria kallelsen. Den Gud 
kallar utrustar han! Han kallar inte de ”färdiga”! Guds speciella tilltal eller kallelse till 
enskilda personer är ord som kallas Rhema! Ett pesonligt tilltal. 

 
För att kunna fullfölja Guds specifika kallelse behöver vi först komma in i hans allmänna 
uppdrag. Vi kan läsa att när vi är trogna det Gud avslöjat för oss, då ger han oss än mer. Med 
det mått som Du mäter med, skall du själv bli mätt.(Mark. 4:24-25). 
Vi måste vara lydiga det den allmänna kallelsen, för att finna den speciella för oss. 

 
2. Guds kallelse till Dig är ett medvetet val från Hans sida 

 
Ø FRÅGA: Varför kallade Gud Abram? Var han speciell, eller blev han det?          

Vad gjorde honom speciell? 



7 
 

 

 
 

”Herren sade till Abram: Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig 
till det land som jag skall visa dig!”. (1 Mos. 12:1). 
 
"I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans, 
och han drog bort utan att veta vart han skulle komma" (1 Mos 12:4) 

 
Varför valde Gud Abraham? Var Abraham mer helig, mer trogen Gud än andra? Nej, det 
verkar som om Abraham tillbad många Gudar, precis som de andra i Mesopotamien där han 
kom från tillbad man ”månguden”. När Gud talade till Abraham var Gud okänd för Abraham.  
När Gud talade till Abram var det en för honom helt okänd Gud. Det måste  ha varit et 
mäktigt tilltal, då Abram lämnade alla sina avgudar, för att följa vad han hörde. 
 
Abraham ljög senare två gånger beträffande sin hustru Sara, att hon var hans syster, för han 
var rädd om sitt eget liv. Han gjorde också Saras tjänstekvinna med barn. Ljög Abraham för 
att han inte litade på Guds beskydd? Så uppfattar jag det hela! 
Men ändå så utvalde Gud honom! Ibland kan vi inte förstå Guds kallelse, som i fallet Saulus, 
som blev Paulus. Gud kallade en som mördade Guds trogna! Vi vet att David blev en 
mördare och var otrogen med Batseba, ändå läser vi i Bibeln att David var en man efter Guds 
hjärta! Hur är det möjligt? Han ångrade sig, och sökte Gud på nytt! Det var Guds kallelse 
som gjorde Abraham speciell – Abraham skulle bli roten till ett nytt folk – Guds eget 
folk! Han skulle också bli stamfadern för flera folkslag och religioner.  Gud såg något i 
Abram, att han skulle bli Abraham - Fader till många folk. Vi är kanske inte mördare, 
inte heller någon som begår äktenskapsbrott, eller av rädsla utsätter vår partner för otukt! Hur 
kunde Gud välja Abram? Han var ju en svag man! 
   
Vi läser att Gud utvalde det som ingenting var, i människors ögon. Han ser inte bara vem vi 
är, utan Han vet vem vi skall bli, enligt Hans plan! Han ser in i framtiden! Vi kan nog lätt se 
att Abraham ingenting var! 
Abrahams resa måste på den tiden vara något alldeles fantastiskt, att ge sig av utan att veta 
vart Du skall komma! Ingen karta, bara att lyssna in hur Gud vägleder! Det måste vara 
att vandra i tro! Guds röst blir som en GPS! Tror Du Gud tänkt så för oss också? 
Vi kommer längre fram att gå igenom de löften som Gud gav till Abraham. Löften som hela 
Israels nation vilar på! Jag skulle vilja säga – än i dag vilar på!  
 
 

o Att ta till sig Guds kallelse hjälper oss lita på Guds vägar.  
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o Den ödmjukar oss inför uppgiften!  
o Den får oss att bli beroende av Gud själv! 
 

3. Guds kallelse kan kosta på… 
 
Abraham fick en kallelse att lämna allt… sitt land, sin familj, sina vänner… Han hade 
förmodligen levt i Ur hela sitt liv, och allt han ägde, hans jobb, alla kontakter han hade, allt 
fanns där..  Kanske innebär Guds kallelse samma sak för oss?  
Den som vill följa mig måste förneka sig själv, den som förlorar sitt liv räddar det!  
(Luk. 9:23-25). 
Förneka sig själv och ta upp sitt kors. Det kan innebära olika beslut och steg för oss, ännu i 
dag. Men det innebär att följa Guds röst.  
 
Vi ser av Bibeltexten att det rent praktiskt var Abrams far Terah som egentligen fick Abraham 
att börja gå. Abraham var nog den som till det inre var villig, men Terah var den som 
praktiskt tog beslutet, tror jag vi kan säga. 
 
Abraham LITADE PÅ GUD, han LYDDE och HAN GICK. 
 
KALLELSEN HAR ALLTID FLERA STEG: 
 
DU uppfattar en kallelse 
DU tar emot den och bestämmer dig för att följa den. 
Du går i enlighet med kallelsen utan att vet hur framtiden blir. 
 
I bland låter Herren oss se en vision, för att förstärka vår kallelse!  
 
Tror DU Abraham såg löfteslandet inom sig? 
Kanske inte, men han drömde säkert om löfteslandet. 
 
Något märkligt: när Gud ger en kallelse så säger han att han går med, och 
beskyddar dig. Du se honom inte, men märker ändå att någon är med dig. 
 
Fråga: Är Du beredd att offra dina planer för Guds kallelse?  
 
4. Guds kallelse är en kallelse till tro och beroende   

 
Guds kallelse är en kallelse i tro och beroende, precis som det 
var för Abram! Men den tid som Abram levde under, måste 
kallelsen att lämna sitt land, utan att veta något om vart han 
skulle gå, vara större än vad vi kan uppleva i vår tid. Världen har krympt! Och det rejält! 
 
Hur kändes det att berätta för sin familj och vänner att Gud hade sagt till honom att han skulle 
föra honom till ett annat land. Han kunde inte ge svar till sin familj, för han visste inte 
vart Gud skulle föra honom! Han lämnade säkerheten och rikedomen i Ur, och gick utan att 
veta vart! Inget jobb, inget hus, inget skydd, han blev helt beroende på Guds omsorg. Som jag 
uppfattar det är det att vandra i Tro!  
Och det är vad vi alla är kallade till, att vandra i tro!! Han säger till Dig, jag förser, jag 
ger Dig kraft! Frågan är om vi vågar gå på det löftet? Att gå i Hans kraft, är att helt lita på 
Honom, lita på utan att veta… Att följa Jesus bygger på tillit till Honom! 
Abram var 75 år då han lämnade staden Haran, för att påbörja sista etappen till löfteslandet.. 
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5. Guds kallelse innebär separation från synd och värld 
 
Abram vände ryggen till all synd, och frestelser. Han förstod han kunde bara ha en Herre! 
Men vi ser att han inte hade bara en herre. Han tog med sin far, Terah och sin brorson Lot. Vi 
läser att Terah tog sin son och hans hustru Saraj och sitt barnbarn Lot, men Terah ville stanna 
i Haran, och så fick det bli. Namnet Terah betyder faktiskt ”försening”! Varför stannade de 
där? Haran var centrum för dyrkan av månguden, och Abram kunde inte få ur Terah dyrkan 
av månguden. Så avgudar stannade dem i Haran. Gud talade inte till Abram förrän hans far 
dött i Haran. Kanske är det så att Gud talade även när de var i Haran, men varken Terah eller 
Abram kunde höra Guds röst. Så är det för många kristna, olydnad hindrar oss, och vi hör 
inte heller Guds varningar. Avståndet till vår Herre blir för stort!  
 
Vi kan läsa att Gud kallade enbart Abram, men han hade svårt att inte låta sin brorson Lot 
och hans far Terah följa med. Trots att Gud sa till honom att lämna släkten. Vi kan se att det 
hindrade Abram i sin gärning.  
Synd och olydnad håller oss borta från att vandra i Guds kallelse! 
 
6. Guds kallelse står fast 
 
Andra gången Gud kallade Abram, är kallelsen densamma som första gången. Gud ångrar inte 
sin kallelse, men det händer att han upprepar den! Och så hände här! 
Abram uppfattar Guds kallelse igen, och beslutar sig för att lämna Haran. Han inser att Haran 
inte är målet! 
Första kallelsen ledde bara till delvis lydnad, för Abram. Kanske han inte var redo för lydnad, 
eller såg sig tillbaka? Vi vet att även Jona fick en andra kallelse. Olydnad leder till bortslösad 
tid! Israels folk vandrade i öknen i 40 år, då man inte litade på Guds ledning att inta 
löfteslandet! Vi vet inget om morgondagen, men får det oss att tveka eller att lyda Guds 
löften?  
 
7. Guds kallelse innehåller stora löften för den som lyder 
 
Med Guds kallelse får Abram många stora löften. Jag vill göra Dig till en stor nation, Jag 
vill välsigna Dig, göra Ditt namn stort, och du blir en välsignelse för alla dem som 
välsignar Dig. (1 Mos. 12:2-3). 
 
Gud ger inga skäl till Abraham för vandringen till löfteslandet, bara löften! Men först 
uppmaningen, eller befallningen: Gå till landet jag skall visa Dig! Senare utvidgar Herren 
löftet: till Din avkomma skall jag ge detta land (1 Mos. 12:7).   
 
Och Abram lyder och börjar gå, men färden var inte spikrak precis. Men han började gå utan 
att veta vart Herren ville föra honom! Så är det ofta för oss också! 
I fortsättningen kallar jag honom Abraham, då Herren ändrade hans namn. Abraham bodde 
hela tiden i tält, som en främling. Men Gud öppnade dörrar till hans tjänst i det nya 
landet, och han fick vara till välsignelse. 
 

Ø Jag vill göra Dig till ett stort folk   
Betänk att han då var barnlös, och Herren kallade honom ”Fader till många”! 
Han hade dock gjort sin hustrus tjänstekvinna med barn!  
Vi läser att Sara ville att Guds löfte till Abraham skulle infrias och ville själv ha barn. 
Hon tvivlade på att löftet också innefattade henne, så hon tog initiativet till att 
Abraham skulle gå in till Saras tjänstekvinna, Hagar, och de på så sätt skulle hjälpa 
Gud att infria löftet. Men Gud hade inte glömt sitt löfte, även om det dröjer.  
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I den kulturen var det en skam före en kvinna att vara barnlös. Tänk på Abraham, efter 
att Herren och änglarna besökt honom, och sagt att inom ett år skall ni få ett barn 
tillsammans, Sara och Du. 
När Abraham presenterade sitt namn, ”Fader till många” då fick han nog väldigt ofta 
frågan: Hur många barn har Du då, Fader till många?  
Men han började bli till åren, och hans hustru har får många år sedan upphört få mens, 
så möjligheten att få barn tillsammans med Sara var otänkbart i människors ögon. Men 
han litade på Guds tilltal många år tidigare. Så händer det han får himmelskt besök 
och då ändras hans och Saras namn, och han får reda på att han inom ett år skall ha en 
son. Det var ju en förutsättning för att löftet skulle kunna infrias om att hans ättlingar 
skall bli talrika som himmelens stjärnor!  
 
Galatiebrevet 3:7, talar om att vi är Abrahams barn, vi som tror! 
 

Ø Jag vill välsigna Dig 
Välsigna kan nog översättas att göra lycklig, det talar om glädje oavsett 
omständigheterna. Gud skulle välsigna Abraham med sin närvaro, den största 
välsignelse man kan erfara! 
Bibeln kallar Abraham för Guds vän! (Jakob 2:23).  
Som jag uppfattar det tog Abraham emot Guds välsignelse genom lydnad! 
 

Ø Jag skall göra Ditt namn stort 
När väl Abraham kommit in i löfteslandet så blev han mycket rik och behandlades 
som en prins av Kananéerna.  I alla tre världsreligionerna där Abraham är stamfader, 
betraktas han som mycket stort. Men Abraham sökte inte någon egen ära, men Gud 
lovade att upphöja honom! Den som upphöjer sig själv skall bli förödmjukad, men den 
som ödmjukar sig skall bli upphöjd.  
 

Ø Och Du skall bli en välsignelse   
Abraham var verkligen en välsignelse för de som bodde i Kanaan. Vi läser att 
Herren välsignade lydnad. Han välsignar dem så att de kan välsigna andra! Herren 
välsignar de lydiga, så de kan ge generöst till de som behöver.  
 

Ø Jag skall välsigna dem som välsignar Dig, och de som förbannar Dig, skall Jag 
förbanna. Gud lever verkligen med den Han kallar! 
 
Herren riktigt visade att han stod på Abrahams sida, att Abraham kunde räkna med 
Guds stöd. 
 
Ganska snart efter de nått löfteslandet uppstod svält där, och då drog Abraham ner till 
Egypten. Där växte hans djurflockar rejält. Han blev väl mottagen, och han insåg att 
Sara var en vacker kvinna, så han blev rädd Farao skulle döda honom för hennes skull, 
så han sa Sara var hans syster. Farao gav honom många gåvor och Sara fördes till 
Faraos harem. Men då slog Herren Faraos hushåll med sjukdom. Farao insåg orsaken 
och blev vred på Abraham, hans lögn.  
Samma sak hände igen när Abraham var tillbaka i Löfteslandet. När de mötte 
Abimelek så Abraham att Sara var hans syster igen.  När Abimelek ville ha Sara som 
hustru förbannad Gud honom. Gud skyddade Abraham hela tiden.    
 

Ø Och alla folk på jorden skall bli välsignade genom Dig 
Det är en fantastisk vers, så häftig så man nästan svimmar…   
Hur tror Du Abraham kände när han hörde löftet? Kunde han ens ana storheten i 
löftet…? 
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En nyckelvers i historien om att befolka Gudsriket. Jesus kommer själv från 
Abrahams släktträd, så Herren sände sin ende son Jesus, en i Abrahams släktled att 
infria löftet.   
Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig. 

 
Tänk efter här, om Du tror Du är en del i löftena som Herren gav Abraham! Löftena är 
givna till Abraham och alla hans ättlingar långt bort i fjärran, och där finns Du och jag! 
Vi läser i NT att vi är inympade i Olivträdet, så Du som inte är jude men ändå är 
troende är också Guds barn, och löftet gäller också Dig! Vi är som troende inympade i 
Olivträdet , Guds folk. 
 
Tänk om Du och jag fick sådana löften uttalade över oss, då skulle vi väl jubla? Men löftena 
gavs till Abraham och alla hans ättlingar i fjärran. Vilka är det då?  Det måste vara de 
som tror på Jesus och blivit hans barn! Då är vi med i löftet! Då gäller löftet Dig min 
vän! 
 
Sug in orden och löftena i Ditt hjärta, syster och broder! 
Matteus skriver ner Jesu ord: Välsignad är den som hungrar och törstar efter rättfärdighet, 
han skall bli fylld (mättad) (Matt. 6:9). 

 
8. Guds kallelse är en kallelse till pilgrimskap 
 
Pilgrim är någon som är ”på väg”! Vi läser att Abraham inte slog sig till ro någonstans, han 
var den verklige pilgrimen. Genom tron blev löfteslandet som om han levde som främling i ett 
främmande land. Han levde i tält, för att inte binda sig. En pilgrim är ju någon som söker 
och är på väg till ett främmande land. Som pilgrim söker vi inte bygga upp skatter här på 
jorden, men samlar i stället i himlen. Pilgrimen är märklig, han eller hon känner sig aldrig 
riktigt hemma. Ibland är pilgrimen inte välkommen och kan uppleva sig förföljd.  

 
9. Guds kallelse innebär en välsignelse för dina barn 
 
Kan låta märkligt men vi ser från Abrahams liv att det största vi kan göra för våra familjer och 
barn är att lyda Herren! Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till 
honom måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom! Kanske ger Gud den 
största belöningen till våra barn? 1 Mos. 12:7 ”till din avkomma skall jag ge detta land”! 
 
Vi ser också att Abrahams lögn om sin hustru, gick igen i flera led senare. Hans son Isak, ljög 
på samma sätt (1 Mos. 26), På liknande sätt Abrahams sonson Jakob, och Jacobs söner ljög 
också för honom när man sålt Josef som slav. Så vi lär oss att vårt beteende kan gå igen hos 
våra barn!  
Men Guds kallelse över Ditt liv kan också bli en välsignelse för Dina barn!  
Abraham var inte den enda i Bibeln som upplevde kallelse har du säkert upptäckt. 
 
KALLAR GUD ALLA MÄNNISKOR ? 
 
I NT ser vi minst 4 kallelsesteg när Jesus kallade och formade sina 
lärjungar: 
 

1) Kom och se…  
2) Följ mig… 
3) Bli kvar i mig … 
4) Han sände ut dem …. 
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Jag uppfattar de 4 stegen här gäller också Dig, som vill följa Jesus, att följa 
innebär nya erfarenheter och nya trossteg.  Att lita på Guds kallelse och 
följa.  
Inte heller vi kan stanna i ”Haran”, halvvägs! Frälsningen är bara början av en 
livslång vandring med Jesus! I vår tid kan vi se människor stanna på färden… 
till deras löftesland. 
 
Alla ges kallelsen att komma och ”se” Jesus, dvs höra om honom, uppleva hans 
närhet. Ta till sig hans ord.  Alla som tagit första steget kallas till det andra: Följ 
mig!  
Lägg märke till att Jesus själv säger, så skall JAG göra er till… inte vi själva. 
Vem är JAG HÄR? JESUS! 
 
Jag uppfattar att Jesu kropp, du och jag, sänds ut att kalla människor till 
gemenskap med Jesus! Det är vårt uppdrag. Men Anden överbevisar om 
synd, det är en kallelse det också.  
 
Det är viktigt vi låter honom få forma och omforma oss, som krukmakaren 
som börjar om med leret i sina händer. Lägg märke till att du då är kvar i 
mästaren händer. 
 
Jag vill ta upp några tankar här: 
 

o KALLELSE ÄR INGEN MERIT  2 TIM 2:9 
Han frälser oss med sin kallelse, det är inget vi kan åberopa oss av, för det sker enbart av 

NÅD!  
Vi kallas inte p.g.a. våra gärningar, inte heller vår duktighet. Det är ett beslut helt inom 

Gud själv. Vårt ansvar är att UPPFATTA KALLELSEN, LYDA och GÅ. Och så se att Guds 
tår bakom kallelsen och sina löften.  
 

o FÖLJER DU JESUS NÄRA, så kommer du in i din kallelse!  MATT 4:18:20 
Vi läser Jesus sa, Följ mig, så skall JAG GÖRA er till människofiskare!  Till vad? 
Människofiskare! Gud har en plan för Dig och mig. Vad hände sedan? Genast 
lämnade de näten och följde honom. Otroligt! Hur blev de övertygade? De ställde inga 
krav, egentligen visste de inte vem han var, kanske de anade lite av det. 

o KALLELSE HANDLAR OM NY RIKTNING (Omvändelse) 
Att följa är oftast att lämna… 
Man kan knappast följa halvhjärtat, eller ?? 

o UPPDRAGSGIVAREN SÖRJER FÖR VÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Paulus skriver: Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna. 1 
Kor 14:1 
Vår del är att VARA ÖPPNA FÖR GÅVORNA, men Anden delar ut eftersom Han 
själv vill.  MATT 7:7-8 
 
Vi kan be om: 
• Att få vara öppna för Guds kärlek genom oss 
• Att finna vår kallelse i församlingskroppen 
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• Om mod att gå när Jesus kallar 
 
Den Gud kallar ger han också förmågan att tjäna. 
VI tjänar ju i Guds kraft, inte år egen! 
 
o TRON HAR BETYDELSE FÖR KALLELSEN.  Ef. 3:7 
VI behöver ta emot kallelsen i TRO 
Den som litar på Herren omger han med NÅD 
När vi litar på Herren då står HANS FÖRMÅGA till vårt förfogande.   
 
o TRON FÖRLÖSER FÖRMÅGOR eller GÅVOR, så uppfattar jag det!  

HEBR 4:2 
 
o ÖDMJUKHETEN HAR BETYDELSE FÖR KALLELSEN  

1 PETR. 5:5-6 
Gud ger förmåga till de som underordnar sig hans vilja. Han vill se lydnad. 
 

o UTHÅLLIGHETEN HAR BETYDLSE FÖR KALLELSEN HEBR 10:36 
Gud håller sina löften, men har ofta en annan tidsaspekt på infriandet. 
Från det Gud lovade Abraham en son tills det skedde tog det 25 år. Alla förutsättningar 
såg ut att vara borta, så endast Guds nåd fanns  kvar till infriandet. 
 
o KALLESLSEN TALAR TILL DIN VILJA 
Det är ett BESLUT att följa! Ditt beslut! 
 
o DIN KALLSE KOMMMER  I FUNKTTION NÄR DEN ÄR INORDNAD I 

FÖRSAMLINGEN  ROM 12:4-6 
FÖRSAMLINGEN ÄR EN KROPP, och alla lemmar har inte sammauppgifter, en del är 
öga, en del hand och andra hörsel. 

 
o VILLIGHET ATT TJÄNA 1 PETR 4_10 

Tjäna varandra, ar och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds 
mångfaldiga nåd 1 Petr. 4:10. 
 
FRÅGOR: 
Kallar Gud de som är villiga att följa honom, eller är det bara dem vi kan läsa om i Bibeln? 
 
Vet Gud i förväg vilka som är villiga att följa Guds kallelse? 
 
Vad gjorde Abraham villig att följa Guds kallelse, en okänd Gud  som talar till honom? 
 
Hur kan vi uppfatta Guds kallelse? 
 
Kallar Gud oss i vår tid genom sitt skriftliga ord, Bibeln, eller sker det också på andra sätt 
idag? 
 
Har DU uppfattat Guds kallelse till Dig? 
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4. Föröka	Din	tro		 	 	 (1	Mos.	15:7-21)	
 

En lindansare skulle gå balansgång på ett rep eller vajer över ett vattenfall,  och mycket folk 
hade samlats där för att se på. Innan han skulle gå frågade han dem om de trodde han skulle 
klara det, och det trodde de. Han gick iväg och fixade det elegant! Sedan plockade han fram 
en skottkärra, och frågade igen folket om de trodde han skulle klara att skjuta skottkärran 
framför sig och själv gå på repet över fallet, och de trodde det, sa de. Och visst klarade han 
det!  
Så fyllde han skottkärran med tegelstenar, och folket trodde han skulle klara även det. Och 
det gjorde han. Tror ni jag kan gå med en människa i skottkärran framför mig och själv gå på 
repet, frågade han dem. Alla ropade Jaa! Då frågade mannen vem vill åka med i skottkärran 
över fallet, men ingen vågade! Varför, eftersom de sade de trodde?  
Det är lätt att tro så länge tron inte utmanas eller prövas! 
 
När tron utmanas så visar det sig om den är äkta eller inte!  
I dag skall vi tala om tro, om vad tro är, att tron är en process, att våga ta steg för steg i 
tro!  
 
På hebreiska heter ordet tro – EMUNA. 
 
Bibelns grekiska ord för tro är PISTIS.   (πίστης γρεεκ ιντερπρετίων) 
 
Där svenskan har ett ord för tro har engelskan har två ord: Believe och faith! Vad är 
skillnaden mellan orden? Jag uppfattar Believe innebär tro eller kanske än mer övertygelse, 
medan Faith (enligt noter till Romarbrevet 1:18-20 i den amerikanska översättningen NIV) 
kan ha flera betydelser som: tillit, orubbligt hopp, Men det som jag uppfattar som den stora 
skillnaden är Believe innebär övertygelse, medan Faith innebär en aktiv tro. Tron leder 
till handling! Kanske man kan säga att Believe innebär en passiv övertygelse, medan Faith 
innebär en aktiv tro - Du handlar efter vad du säger dig tro! Men jag ser i vår svenska Bibel 
att de engelska orden ofta inte översätts så att faith är en mer aktiv variant av tro. Jag 
uppfattar Faith innebär tros-handling! Vårt svenska språk har inte alls så många ord som 
engelskans, och därför kan engelskan uttrycka fler nyanser i ett tilltal eller en berättelse.  
 
Vi finner minst fyra typer av tro:  

o Övertygelse  (Believe) Passiv tro 
o Tro som agerar (Faith) Aktiv tro 
o Tro som frälser  Du tror och tar emot, Gud handlar med Dig 
o Tro som andlig gåva Anden är verksam genom Dig, men Du tar emot                                                                                       

                                                                  gåvan i tro också. 
 
Tro stavas FAIITH (RISK) skrev Rick Warren i sin berömda bokserie, Leva med mål och 
mening. 
 Den är säkert världens mest spridda bok, i syfte att hjälpa församlingar formulera sina mål. 
Har stött på den i Afrika, Asien, Nord- och Sydamerika.  
 
Vår tro på Gud finns i vårt djupaste inre, Bibeln beskriver tron finns i hjärtat. Vi människor 
uppfattar vekligheten och vår omgivning med våra 5 sinnen. Men när vi tar emot frälsningen  
så har vi också5 andliga sinnen, som finns i vårt inre. 
 
Vi kan läsa i Bibeln om våra andliga sinnen: 
 

o    Din inre syn   (Ef. 1:8) 
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o Din inre hörsel (Rom. 10:17) 
o Din andliga känsel (1 Joh. 2:20) 
o Din andliga smak (Ps. 119:103) 
o Din andliga förmåga att känna doft (2 Kor. 2:14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillbaka till Abraham. Abraham var 75 år när han lämnade Haran, där de fastnat för en tid, 
för att fortsätta till löfteslandet. Sara var 10 år yngre än Abraham. Sara dog när hon var 127 år 
gammal, och sedan tog Abraham sig en ny hustru, Ketura, med vilken han fick 6 barn. 
Abraham levde 100 år efter att han lämnat Haran, så han dog vid 175 års ålder.  
I Sverige betraktas man som gammal vid 75 år, men då började Abrahams trosfärd. Han var 
alltså en mogen man när han tog emot kallelsen.  Du är inte för gammal för att LEVA I TRO, 
eller än bättre uttryckt LEVA AV TRO, inte ens vid fyllda75 år. 
 
Det krävs stor tro att lämna hus och hem, hela sin trygghet, sin släkt, det mesta av vad man 
äger för att vandra till en plats man inte vet något om. Det är som at ta flera steg över relingen 
på en båt, eller ta steget ut från klippkanten, och våga falla tills fallskärmen fylls med luft och 
är dig dit vindarna går. Det krävs tro över allt förnuft att förvänta sig mirakler, där allt hopp är 
ute. Att tro på en son när man väntat i 25 år och hustrun är 89 år och mensen för åratal sedan 
upphört, är väl galenskap? Jag tror Abraham förstod allt detta, men han gick inte på vad som 
var rimligt eller omständigheterna utanpå Guds givna löfte till honom! Men det krävs också 
tro att våga lita på att det Gud sagt kommer han hålla! Där märker vi skillnaden mellan 
övertygelse och aktiv tro. När Gud ändrade hans namn, så tvekade inte Abraham att 
presentera sig som ”Fader till många”, utan att ha en son inom äktenskapet. Han hade 
bara Guds löfte! Vi kan räkna med att han fick gliringar gång på gång… Men han trodde 
Guds löfte likväl. 
 
Abraham var en man med aktiv tro, kanske därför som Hebréerbrevet ger honom 12 verser i 
kapitlet med troshjältar (kapitel 11), medan de övriga får en vers vardera, förutom Mose som 
får 7 versar.  
Abraham får nästan lika många verser som de andra tillsammans.  
 
Skulle Du vara beredd lämna allt och gå utan att veta vart du skall, bara lita på att Gud skall 
visa dig, leda Dig? Bibeln beskriver det som tro! I vår kultur ser vi nog inte det som tro utan 
mer som galenskap? Abraham valde att i tro och förtröstan, gå dit Herren ledde honom! 
Han hade inga egna planer! Att tro, dvs lita på Herren innebär ju att lyssna in hans 
tilltal och ledning!  
 
Vi läser att Abrahams pappa fick gruppen att stanna i Haran, bara halvvägs. Hur många av oss 
har inte stannat på vägen, halvvägs? Jag känner i vart fall igen mig där. Terah ville stanna i 
Haran, (i dagens norra Syrien) där de dyrkade många gudar, även månguden som i Ur. De 
blev kvar där tills Terah dog, och Abraham ansattes av tvivel. Då talade Gud igen till 



16 
 

Abraham. Gud sa: var inte rädd, jag är din sköld och den som uppehåller dig, och då började 
färden igen. Många gånger uppfattar vi nog Guds vilja, men stannar halvvägs, då vi möter på 
motstånd eller kanske frestelser? Eller sköljs över och förlamas av rädsla. Tror vi känner till 
rädslans makt även i våra egna liv! 
 
Hur växer vår tro, likt Abrahams?  Jag tar upp 8 punkter. 
 
Kan en tro över huvud taget växa? Ja, trons växer när den prövas, och när du 
använder din tro. Det fungera lite som idrottsmannens träning.  
 

1. Vi döljer inte våra tankar för Gud.  
Gud såg att Abraham kämpade med rädsla, möjligen också och tvivel, liksom vi också gör. 
Abraham ställde sina frågor till Gud, när han tvivlade.  Gud förväntar sig inte våra liv är utan 
problem, men han förväntar sig troligen vi delar problemen med honom. Petrus skriver kasta 
alla problem på honom. Mose var trög till att tala, och han sa det till Gud, som gav honom sin 
bror som språkrör. 

 
2. Vi måste svara på Guds tilltal i tro 

Abraham bad Gud om bekräftelse.  Men för att stärka tron så måste den ju först finnas. Gud 
gav Abraham löften men ingick också ett förbund med honom.  

När Gud sa till Abraham att offra sin Son, Isak, så förberedde Abraham sig. Hans samlade 
ved, och Isak frågade var offret var. När Abraham äntligen fått löftessonen efter 25 års 
väntan, så skulle sonen offras när Isak blivit barn.  

 Abraham var nog bedrövad, men han litade på Gud, och vi läser att han säger till de sina 
att de kommer tillbaka. Det är en förebild till vad som skulle ske ca 2.000 år senare då Gud 
offrade sin oskyldige son på Korset. Vi ser av Abrahams kommentar till de sina, vilket tydde 
på att han trodde Gud på något sätt skulle rädda Isak, löftessonen.  Hur skulle annars löftena 
om ett stort folk bli verklighet? Abraham  var beredd att lyda Guds tilltal även om det kostade 
hans son livet, men  även drömmarna om att bli stamfadern till ett stort folk. 

 
3. Vi måste vara lydiga Guds tilltal 

Abraham var från första stund införstådd med att han skulle lyda Guds kallelse, så uppfattar 
jag det. 
Vi ser vid flera tillfällen att Abraham lyder Guds vilja. Men vid några tillfällen ser vi tydligt 
att han tror han skall lösa situationen helt själv (färden till Egypten bl.a.). (Han accepterar 
Sara s förlag utan att ens fråga Gud, får man till uppfattning i Bibelordet). Sara ville hjälpa 
Gud och bad sin make göra hennes tjänare Hagar med barn. 
 
Ibland kan vi också uppleva oss så torra invärtes att vi slutar läsa Bibeln, slutar be, Slutar gå 
till kyrkan. Det är när problemen kommer vi behöver dessa saker allra mest, så vi kan gå 
igenom svårigheterna med hjälp av dessa. Det är när vi ar oss igenom problemen mi Guds 
gemenskap som vi växer som mest i Tron. 
 
Om vi lyder och delar eller tillämpar vad Gud lär oss, då kommer han att ge oss mer och mer. 
När vi är lydiga Guds röst, då växer vår tro, och när vi är olydiga Guds tilltal, då kommer 
rädslan att försöka binda oss, och de gåvor vi har.  Rädsla kan förlama dig, du tappar all 
handlingskraft! 
 
Vandrar du i lydnad till Guds röst?  
Om vi varit olydiga mot Guds tilltal, hur hanterar vi det?  Förlåtelse. 

 
4. Vi måste vara uthålliga när hinder dyker upp 

Vi ser att såväl Gud som Abraham försöker hålla det förbund de ingått. 
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Försakelse skapar beroende och beroende skapar karaktär.  
Är hopp samma sak som tro?  
HOPP ÄR TRONS SVAR PÅ GIVNA LÖFTEN! 
 
När svårigheterna kommer - då testas din tro! 
 
Josef såldes av sina bröder och tillbringade 13 år i Egypten först som tjänare men rätt snart 
tillbringade han sin tid i fängelset. Ingen rättegång trots att han var falskt anklagad. Tiden där 
danade hans karaktär!  
Mose flydde från Egypten efter att han dödat en Egyptier.Han tillbringade 40 år i Midjans 
land för att hans karaktär skulle danas, så han kunde bli den store ledaren och den store 
profeten.  
 
När du möter lidande och motgångar, för det kommer du att göra, så se dem då som något 
som danar din karaktär. Gud är även med dig i de stunderna, då du behöver honom som mest.  
Hur möter du och jag perioder utan svar på våra svåra frågor om varför? Prövar Gud oss, eller 
vill Han dana vår karaktär eller varför? 
 

5. Vi måste ha tålamod, till Guds tid är inne 
I kapitel 15 verserna 12-13 läser vi något märkligt: Abraham somnar när han väntar på Guds 
svar, där i sömnen talar Gud till honom! Gud gav inte Abraham en vision direkt, utan lät 
Abraham vänta. 
I drömmen såg Abraham att hans ättlingar skulle få vänta under 400 års slaveri. Guds tid är 
inte detsamma som vår tid. Ofta förstår vi inte varför, och vår tro krymper rejält, eller t.o.m. 
försvinner! 
Gud väntade tills Abraham var 100 år för att infrialöftet om en son, som skulle föra Guds 
folka vidare framåt i historien. Abraham väntade och väntade, år efter år, men han litade 
fortfarande på Guds löfte. Jag t.o.m. stärkte sin tro på Guds löfte under väntandet.  
Gud vill att vår väntan skall leda till en mer intensiv och starkare tro. 
 
Tålamod är faktiskt inte min starkaste karaktärsuttryck, jag vill ta tag i saker direkt och 
förväntar mig ofta samma sak från andra. Hur ökar man på sitt eget tålamod? Kan man lära 
sig vänta?  
Det jag tror Gud ville pröva Abraham var att se hur han reagerade när han fick vänta. Fanns 
tron kvar, starkare eller svagare. Det löfte han skulle ge Abraham krävde en man med 
tålamod. 
 
Listan av troshjältar i Hebr. 11 är lite märklig. Genom tron… Men knappast någon där fick se 
sin tro förverkligad i sin livstid. Ändå trodde de! Tro är ju att vara övertygade något skall ske, 
utan att se..  Tro är ju att se inom sig, men inte med sina fysiska ögon. Trons ögon. 
Ibland hör man uttrycket. Om jag ser då skall jag tro1 Men tron år ju en övertygelse om det 
man inte ser, så den kommentaren är egentligen omöjlig. Det du ser behöver du ingen tro till! 
 
Jag undrar ibland hur de tänkte troshjältarna: I dag skall det ske. Och så nästa dag igen, så 
tänkte de kanske: i dag sker det. De såg med trons ögon,, deras inre ögon som Efesiebrevet 
kapitel 1 talar om.  
Att tro på ett löfte under hela livet och när du blir gammal så tror du fortfarande på löftet, trots 
att du inget ser, det kallar jag tro. 
 
Hur hanterar vi drömmarna som vi tror att Gud lagt ner i våra hjärtan? Håller iv dem för oss 
själva, eller delar vi dem med de vi litar på?  
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Växer drömmarna i oss, när vi delar dem? Ett av Herrens vanligaste sätt att tala till oss är när 
vi sover, då talar han till oss i drömmen. Men drömmar kan ha tre källor: Vi själva, Gud eller 
t.o.m. Satan. Alla drömmar måste pröva liksom all profetia. 
 

6. Vi måste känna till Guds vilja, genom hans ord 
För att stärka vår tro behöver vi känna hans vilja, genom hans ord. Du lär känna andra 
människor på samma  sätt, genom att lyssna och tala med dem.  
I 1 Mos. 15: 13-16 säger Gud till Abraham att hans ättlingar skallvara främlingar i ett annat 
land under 4 generationer och arbeta där som slavar. Vi läser längre fram i 2 Mos. 12:40 att de 
4 generationerna skall bli hela 430 år innan de kan återvända till löfteslandet!  
 
Gud gav detta ord till Abraham för att stärka hans tro. Gud delar med sig av sina planer till 
dem han kallar sina vänner! Gud kallar Abraham för sin NÄRA VÄN! 
Abraham lyssnande till Guds ord, men han läste inte Bibeln för den var ännu inte nedtecknad. 
 
VI läser något intressant som Paulus skrivit: För allt som nedtecknats i det förgångna är 
skrivet till oss för att undervisa oss och stärka vår tro .Rom. 15:4. 
Berättelserna i skriften skall ge oss hopp och tro! 
Guds ord får oss att växa och likadant med vår tro 1 Petr.2:2 
Våra rötter måste planteras djupt i skriften, för att vi skall stå stadigt i stormar, torka och svåra 
tider.   
Vi behöver ha Ordet inom oss, så när jag var ung memorerade jag massor av Bibelversar. 
Genom Navigatörerna.  Ordet arbetar inom oss! I olika situationer kommer de inlärda orden 
upp i mitt inre, men då på 1917 års översättning , den som jag lärde mig Bibelversarna  på. 

 
7. Vi behöver uppleva Guds närvaro 

En viktig punkt, minst sagt! Nog den viktigaste punkten bland alla jag tar upp! 
 
När och hur upplever man Guds närvaro? 
Gud finns där hela tiden, men vi upplever hans närvaro starkare i vissa situationer.  
Är Gud närmare dig i vissa situationer eller är det bara du som uppfattar det så? 
 
o Gud manifesterar sin närvaro till dem som tagit emot Guds Ord och lever i samklang 

med det. Där skall fridens Gud vara med dem. Filip. 4:8-9. 
 
o Gud manifesterar sin närvaro till dem som är separerade från synden… 2 Kor. 6:14. 

 
o Gud manifesterar sin närvaro till dem som lever i Gudsfruktan.    

 
o Gud manifesterar sin närvaro i närvaro i de rättfärdigas gemenskap i kärlek. Jak. 4.8 

 
 

8. Vi behöver lära känna Guds karaktär 
 
 När Abraham började följa Gud ser jag det som ett villkorat löfte. Det verkar krävas att 

Abraham lämnar sitt land och sin släkt. Själva löftets infriande bygger på det som Gud ställer 
som krav… att gå dit Herren ledde honom!   

 
Abraham kallas inte att lita på sig själv, utan att lära känna Guds karaktär och så lita på 
honom. Abraham skulle lära känna Guds karaktär, hur Gud är, och på det sättet skulle 
hans tro och förtröstan på Gud stärkas.  
Gud är oföränderlig, så när vi lärt känna honom, så vet vi att han alltid kommer vara 
den Han är. Dvs Guds karaktär ändras inte även om omständigheterna gör det. 
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Vi har följt Abrahams några steg på vägen.  Kanske tänker Du att ditt liv aldrig kan bli 

som Abrahams. Det är nog riktigt, då vi lever i en annan tid. Men vem som helst av oss kan 
bli en TRONS KÄMPE!   

 
Ju närmare Gud Du lever ju mer stretchas Din tro!   
DU upptäcker Guds karaktär ju mer Du läser Hans ord.  
Våra erfarenheter av Gud, bönesvar och de trossteg vi vågat ta för oss 
närmare honom. Vårt beroende av Guds närhet ökar.    
 
Tro är inte prestation – utan tillit, hopp och lydnad! 

 
Tro som ett senapskorn, räcker verkligen det till?  Som jag ser det handlar det om vi har en 
levande tro. En tro som har planterats i våra liv, och i de situationer vi möter i våra liv.  
Allt som lever växer och förändras.  På samma sätt är det med vår tro, den kan växa, om vi 
använder den. Precis som en idrottsman tränar, så växer vår tro i förhållande till de trossteg vi 
tar. Vi läser ju att Paulus menar att Gud utvalde det som ingenting var, då tror jag du och jag 
är med i den skaran som ingenting är i människors ögon. Men i Guds kraft kan tron förändra 
oss. 

 
A. PAULUS lyfter upp Abraham som exempel på TRO – Rom Kap.4. 

 
Paulus menar Abraham är Fader för såväl judar som icke judar. Abrahams tro räknades 
honom till rättfärdighet! I verserna 18-21 i Rommarbrevet 4, visar Paulus på Abrahams tro på 
Guds löften, oavsett situationen. Den varken svajade eller skakade skriver Paulus, men med 
andra ord. I stället växte den starkare. Abraham är den absoluta förebilden för oss när det 
gäller tro! 
 
Det Paulus inte tar upp är varför Abraham följde Saras önskan att få barn genom 
tjänstekvinnan Hagar, då Sara inte trodde hon omfattades av Guds löfte om löftessonen som 
gavs till Abraham. Vacklade inte Abrahams tro på Guds löfte då?  
 
Jag läser i en kommentar att ”I believe in God” (Ja tror på Gud) kan tolkas som att jag tror 
Gud existerar, säger en amerikansk teolog, medan ordet Faith inkluderar mer av mig själv, 
mer av en relation!  Kanske ordet lita på är en bättre översättning? 
Som jag ser det svajade Abrahams tro i fallet Hagar, och Paulus insåg nog det också.   
 
En tro som Abrahams 
 
Abraham tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev i stället starkare i tron och gav Gud 
äran, fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Rom. 4:18-
21. 
 
Levi Petrus sång Löftena kunna ej svika, är en mäktig trosförklaring av format! 
Tron måste alltid åtföljas av handling, respons på Guds löften, och lydnad till Guds 
uppmaningar. Levi har i sin ungdom pastor här i Götene och i Lidköping. Senare blev han 
pastor i Filadelfiakyrkan i Stockholm, och en av vårt lands mer framgångsrika ledare.  
De skulle ha barn, men barnet låg fel, och läkaren sa de inte lyckades vända på barnet. 
Timmarna gick, och så säger läkaren, vi måste stycka barnet för att rädda livet på din hustru. 
Lewi vägrade, flera pastorer var där oh bad, men Petrus menade att Gud skulle hjälpa dem.   
Lewi Petrus satte sig ensam i ett angränsande rum och bad, därinne skrev han de första 
verserna av sången – LÖFTENA KUNNA EJ SVIKA. Senare kom fler verser till på sången. 
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Ett under hände, och såväl mor som barn klarade sig bra. Vi ser Lewi Petrus han kopplar 
löftena tron till Abraham i en vers. direkt till Abrahams situation. 
 

Gör såsom Abraham gjorde, blicka mot himmeln upp 
Medan Du stjärnorna räknar växer din tro ditt hopp 
Himmel och jord må rinna, men den som tror skall finna löftena de står kvar. 

 
Abrahams liv visar att det är möjligt att växa i tron. De allra flesta bilder som Jesus 
presenterar om tro är organiska bilder, dvs livet växer, typ senapskornet.  
Växandet har dock flera förutsättningar.  Jesus använder bilderna av en planta, träd m flera. 
Växtplats, jordmån, skydd, skugga, värme, och lä…och näringstillförsel givetvis.  
 

B. Hebreerbrevets författare Hebr. Kap 11. 
 

Det råder lite delade meningar vem som skrivit ner brevet. Men Kapitlet kallas TRONS 
KAPITEL. Åtminstone de 34 första verserna lyfter upp trons folk i Bibeln. Anmärkningsvärt 
där är att Abraham ges hela 12 verser, sedan kommer Mose ges 7 verser medan övriga 15 
endast ges en vers vardera.  Det visar tydligt på vilken trosgestalt Abraham var. 
 
Alla verserna om Abraham börjar med ”I tron..” eller i andra översättningar ”Genom tron”.. 
I engelskans BY FAITH, Tro var enda orsaken som anges… 
 

C. Är det Abraham Jesus avser i saligprisningarna? 
 

Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Matt. 5:8.  
 
Jag ser på nätet att en amerikansk teolog menar Jesus syftar på Abraham som förebild här!  
Men ordet gäller också dem som är renhjärtade. 
 
Jag satte ju som rubrik för det här kapitlet ”Föröka Din tro”! 
Kan man det? Och var kommer tron ifrån? Tron etablerar sig i vårt hjärta, då vi tar emot Guds ord. 
Tron behöver slå rot i oss, för att växa. Utan rötter kommer inte plantan klara sig. Roten är den 
viktigaste delen av ett träd.  
 

Ø Talar Gud så idag som han talade till Abraham?   
Hebr. säger att Gud talar å många sätt, oralt, men också genom bilder, in i vårt inre, genom andra 
troende. Gud talar till oss i drömmen, men också i visioner. 
 

Ø Ger Gud löften till oss i dag? 
Gud är densamme, åtskilliga löften i Bibeln gäller också oss. Men Gud kan ge Rhema ord till olika 
individer även idag.  
 

Ø Abraham visade son tro genom lydnad, att gå dit Gud sade till honom, att var beredd att 
offra sin son, då Gud sa till honom det. Det blir slutsatsen när vi läser om Abraham i 1 Mos. 
12:5-9. 

 
Ø Tro ser det osynliga, det som ännu ingen har sett! Tron räknar med att Gud kan förändra 

allt!  
 

 
ABC om TRO är att när vi agerar då handlar Gud. Gud responderar till vår tro. Paulus 
beskriver det som blodet som rinner genom våra vener. Precis som blodet ger våra organ 
funktion och liv.  
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Paulus ber aldrig om kraft, utan mer om att våra inre ögon skall upplysas.. (Ef. 1:18) om vad 
vi kan finna i Gud  genom tron. 
 
Den kristnes tro är en tro på Gud, inte en tro på oss sjlva. 
Vår tro är en personlig tro på en personlig Gud, vi placerar vår tro i Honom. 
 
Jag hade en lärare i teologi som skrivit en bok med titeln. Only believe!  bara tro!  Jag 
fastnade vid det, egentligen bara ett enda av orden i titeln. Ordet BARA1 
Vad menade han? Vi har inte så stor makt, så allt vi kan göra är egentligen att BARA TRO  
PÅ HONOM SOM HAR ALL MAKT!  Inget annat än tro förmår förändra förhållanden.  
Tron betyder mer än allt annat tillsammans. 
 

o Jag brukar förklara TRO så att om du trycker på knappen där kommer ljus i rummet!  
Du kan inte åstadkomma ljus, men du vet var resurserna att skapa ljus finns. Likadan    
är det med din tro, du har inte så mycket makt, men Du vet vem som har det! 
 

o TRO är som ett PASS eller VISA som öppnar dörren till en annan värld!  Du går in i 
TRONS VÄRLD! 

 
o TRO är som en elkabel. Den har ingen egen kraft, men när den är ansluten till 

kraftkällan Jesus då kan den genom tro förmedla andlig kraft. Bryts relationen till 
kraftkälla, då förlorar kabeln sin funktion helt! 

 
 
TRON ÄR LÄNKEN TILL GUDS KRAFT! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tro innebär inte att förstå mysteriet, tro är en mänsklig relation och reaktion på Guds ord.   
Tro har inte med intellektet att göra, tror gör du i hjärtat, medan intellektet sitter i din hjärna.  
 
Jag läste: Den som ger utrymme för tron i sitt liv, har plats för drömmar 
som blir till verklighet! 
 
ABRAHAMS LIV I TRO KAN NOG SAMMANFATTAS: 

1. KALLELSE 
2. TRO 
3. LYDNAD 
4. GUDS VÄLSIGNELSER 

 
Stegen måste tas i den ordningen. 
 
Det är Abrahams steg till att bli den Trosgigant han var… 
Jag uppfattar detsamma gäller för oss, Dig och mig. 
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5. Hur	besegrar	man	fruktan	och	tvivel	i	sitt	liv?		(1	Mos.	15:1-6)	
 
Därefter kom Herrens ord till Abram i en syn, Han sade: Frukta inte, Abram, Jag är din 

sköld” 1 Mos. 15:1 
 
Hur besegrar vi fruktan och rädsla? Det sägs att den mest frekventa frasen i Bibeln är ”Frukta 

inte, och Var inte rädd”!  Den återkommer mer än 350 gånger i Bibeln.  
 
Abraham drabbades nog mer av fruktan än av tvivel om vi läser kapitlen i 1 Moseboken. Vi 

kan finna en lång rad Bibelprofiler som både tvivlar och uppvisar ren fruktan. 
 Gud sa ”frukta inte” till Jeremia (Jer 1:8), Gideon (Dom. 6:23), Jesus sa det till sina lärjungar 

(Matt.6:25) och massor av fler ställen kan vi läsa om orden att inte frukta.  
 
T.o.m. Elia drabbades av stor fruktan för sitt liv, efter den stora händelsen på Karmel berget, 

där Gud visade sin makt inför alla Baals-profeterna. Elia som stod ensam inför alla Baals 
profeter men vann seger förlamades strax efter Guds seger så av fruktan för dem att han 
gömde sig i en grotta. Fruktan knäcker en människa snabbt! 

 
I NIV den amerikanska engelskspråkiga Bibeln förekommer oftast ordet fruktan, medan i 
vår svenska Bibel kan vi finna såväl orden rädsla som fruktan. Jag uppfattar ordet fruktan 
som betydligt starkare än rädsla!  
Gud menade aldrig vi skulle bära på fruktan och rädsla, Gudsfruktan innebär något helt 
annat: Vi respekterar Gud och hans Ord, så att det blir vårt rättesnöre i livet. 
 
Fruktan är en mäktig kraft som kan tömma oss på all energi, hopp och passivisera oss totalt. 
Vi läser att Lärjungarna efter Jesu korsfästelse låste in sig i ett rum som reglades inifrån, de 
gjorde det av rädsla för judarna. 
 
Vi kan finna flera exempel eller effekter av fruktan i Bibeln: 

o Fruktan kan ofta leda oss rakt in i en depression. Ordspr. 12:25. 
o Fruktan leder ofta till synd. Vi kan se exempel i Abrahams eget liv.  
o Fruktan stryper ditt andliga liv. En mans fruktan kommer att bli en snara i hans liv. 

Ordspr. 29:25. 
o Fruktan leder till att Guds ord inte påverkar vårt liv. Matt: 13:22. 

Guds ord får inget fäste i våra liv, i stället för tro, så vandrar vi i fruktan och rädsla. 
 
VI kan läsa att Abraham hade fruktan för framtiden, sin familj och sitt hushåll. Men också 

i slaget mot 4 kungar i Löfteslandet, där han ville befria Lot som tillfångatagits.  
 

Att övervinna fruktan kan ske genom: 
 

1. Vi behöver söka roten till vår fruktan. Vad är skälet? 
 

o Fruktan är ofta grundat i fysiska problem. Så var det för Elijah, som 
fruktade för sitt liv och gömde sig i en grotta, efter att han besegrat kung Ahab 
och hans Baals profeter. Att frukta för sitt liv efter en så stor andlig framgång, 
visar på att det är då attackerna sätts in.  

o Fruktan kan vara effekten av en andlig attack. Så var det nog för Elijah. 
o Fruktan och tvivel är ofta grundat i felaktigt fokus i vårs liv. 

Petrus hade fel fokus när han gick på vattnet för att möta Jesus där. När han 
började se på de höga vågorna och vinden, och förlorade siktet på Jesus då 
sjönk han. Men vi läser att Petrus visste att han behövde gå på Mästarens ord 
och uppmaning! 
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När Abraham drabbades av fruktan, då sökte Gud vissa att han gick med 
Abraham för honom så han skulle bli lugn. Sången någonstans bland alla 
skuggorna står Jesus, är sann. Jag tror flera av oss fått erfara det.  
Gud kan uppenbara sig genom sitt ord.  
Men vi kan också erfara Guds otroliga kärlek, så fruktan tonas ner och 
försvinner. 
En bra åtgärd är att be till Jesus att han gör oss lugna och vi tackar för att han 
går med i det som förorsakar vår fruktan. Vi vet Jesus har lovat oss att den 
som beder han får! 
 
Be att Jesus tar bort din rädsla och ger Dig sin frid, när Du drabbas av 
fruktan. 
 

o Vi måste välja att stå emot den fruktan som hotar oss.  
Vi vet Gud är starkare än det som kan drabba oss. I Guds närhet upplever vi 
Guds styrka, och vår rädsla kan försvinna.  
 
Fruktan kan förlama individer och församlingar andligen.  
Tro är det som övervinner fruktan. Vår tro skall övervinna världen. Så vi 
behöver fylla oss med trons ord, uttalade och nedtecknade i vår Bibel. 

6. Lita	på	Guds	löften	 	 	 (	1	Mos.	21)	
 
Gud gav Abraham många löften, och Abraham tog dem till sig, trodde på dem och fick se 
många av dem infriade under sin levnad, men löftet om ättlingar talrika som stjärnorna fick 
han inte se infriat. Det kom efter hans levnad. Liksom att flera kungar skulle komma ur hans 
släktled. 
 
Jag har läst i amerikanska teologers skrifter att de kan finna hela 7.874 löften från Gud till 
sina barn. Många är villkorade, medan andra löften är helt utan villkor. Många löften är 
ställda till en viss individ eller grupp i en viss situation, medan andra är eviga löften som 
gäller dig och mig även idag. Så det är inte brist på Guds löften som är orsak till att leva i 
andlig torka, utan mer att vi inte tar till oss löftena och går i tro på dem. 
 
Petrus skriver i ett av sina brev: Ty allt som hör liv och gudsfruktan till har hans gudomliga 
makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och 
ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av 
dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av 
begäret finns i världen.   2 Petr. 1:3--4 
 
Vilka löften? 

Ø Seger över döden och evigt liv 
Ø Nya födelsen 
Ø Gud bevarande makt 
Ø Utrustning från Gud själv           - andliga gåvor 
Ø Gudomlig natur växer fram inom Dig   - andlig frukt 

 
I 1 Mos. Kapitel21 ser Abraham löftet som gavs i början av hans resa till LÖFTESLANDET 
gå i fullbordan. Han fick den utlovade sonen, löftessonen.  VI kan se att i Kapitel 16 så var 
varken Sara eller Abraham säkra på att Sara var inräknad i löftet, därav som Sara ville att 
löftessonen skulle infrias genom hennes tjänstekvinna från Egypten, Hagar. 
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Isak betyder faktiskt ”skratt”, namnet bestämdes då Sara skrattade då hon tvivlade på Guds 
löfte om att få en son vid 90 års ålder, åtskilliga år efter mensen upphört. 
 
Jag upptäcker några övergripande löften som jag vill ge dig: 

o Herren lovade frälsa oss om vi tar emot hans son i tro. Rom. 10:13 
o Han lovade att möta våra behov om vi sätter honom främst i våra liv. Matt. 6:33 
o Han lovade dra oss nära till sig om vi söker oss nära Honom.   Jak. 4:8 
o Han lovade oss överflödande nåd om vi är trogna offrare. 2 Kor. 9:7-8  
o Ett löfte helt utan några som helt villkor: Jag skall aldrig lämna Dig eller försaka dig. 

Matt. 28:20. 
 
Hur kan Gud ge dessa löften och vad är förutsättningen för dess infriande? 
 

1. VI erfar Gud löften genom Herrens nåd 
Med ordet NÅD menas oförtjänta fördelar.  Frälsningen är ett verk av enbart NÅD, vi kan inte 
åberopa något eget i den händelsen. De stora löftena till Abraham var enbart ett verk av Guds 
nåd. 

 
Viktigt vi lever i ödmjukhet, och inte lockas tro det är vår förtjänst vi erhåller löftena. Paulus 
skriver ju: Vad har du som du inte fått dig givet? 1 Kor. 4:7 
 

2. VI erhåller löften beroende på att Gud är trogen sitt Ord. 1 Mos. 21.! 
Guds karaktär är att vara trogen sitt ord, vad han sagt det gör han! 
Kanske du också, liksom Sara tvivlat på Guds löften?  Kanske tvivlat på att de gäller 
Dig? 
 

3. VI erfar Guds löften i Guds tid 
Gud har inte samma tidsschema som vi har. Ofta får vi vänta på Guds tid. Abraham fick 
vänta 25 år, och efter ett tag så löftet inte ut att vara möjligt längre. Men Abraham trodde 
ändå! 
 
Mose och Israels barn fick vänta 40 år, för Herren ville inte låta de som inte trodde på 
löftet komma in i Löfteslandet!  
Innebär det att de som inte tror på löftena, inte heller kommer få ta del av dem?  
Det är nog min tolkning! 
 
VI ser att Gud ofta låter oss vänta för att stärka vår karaktär.   

 
4. Vi erfar Gud löften när vi lyder hans ord.  

 
Lydnad är en viktig aspekt i att uppleva Guds löften till oss. Gud sa till Josua att han skulle ha 
framgång i allt, om han dag och natt hade Guds ord i sitt sinne, och att ordet  skulle finnas i 
han mun.  Josua 1:7-8. 
Om någon älskar mig, så lyder han min undervisning, sa Jesus.  Joh. 14:23 
 
Orsaken att många av oss aldrig upplever Guds löften infriade är att det saknas lydnad i våra 
liv! Lydnad är en process, något som pågår hela tiden.  
Omgående när Abraham kom in löfteslandet, så pågick svält p.g.a. torka. Abraham lämnade 
då löfteslandet och for ner till Egypten.  VI läser inte att Abraham frågade Gud hur han skulle 
handla, stanna kvar och lita till Guds hjälp eller fara ner till Egypten.  
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5. Vi upplever Guds löften infriade när vi är svaga 

 
VI försöker hela tiden klara oss själva, eller är det bara jag som agerar så? Tyvärr är det nog 
så för många! 
VI ser ofta att det är när vi inte klarar oss själva och uppfattar oss som hjälplösa som Gud 
griper in i våra liv!  Det är så Guds arbetar. Min nåd är Dig nog, för min kraft verkar i Din 
svaghet. 2 Kor. 12:9-10 
 
Kan det vara därför Gud väljer de som ingenting är i världens ögon, för att Hans kraft skall 
hjälpa oss? 
 

6. Vi upplever Guds löften när vi förnekar vårt kött, dvs inte låter vårt intellekt och 
våra fysiska och emotionella behov styra oss. 
 
I Galatiebrevet 4:29 läser vi att Ismael som då var mitt i tonåren förföljde sin 
yngre halvbror Isac som var omkring 3-4 år. Så Isak hade det inte så lätt, trots 
Guds stora löfte, som han då ännu inte erhållit direkt från Gud. 
 
Sara märkte det och bad Abraham sända iväg Hagar och hennes son. Abraham var fäst 
även vid sin son Ismael, men visste att Isak var löftesonen Gud gett honom. Abraham 
frågar Gud om råd, och Gud säger han skall göra som Sara ber honom om, sända i väg 
Hagar och hennes barn. Rivaliteten mellan halvbröderna var inte bra, så de måste säras 
på. Men Gud sade att Ismael´s ättlingar skulle växa kraftigt och bli ett mäktigt folk.  
Det löftet ser vi infriat i vår tid, Arabvärlden är både sort och mäktigt. 
 
Att leva i Ordet, genom bön och att upphöja Gud är också en dörr till att uppleva Guds 
löften. 
 

7. Vi erfar Guds löftens infriande i syfte att ära Gud inför de som inte tror 
 
Gud är med oss i allt vi företar oss, så är det enligt Guds eget löfte.  Gud lovade att 

han skulle välsigna Abraham och att Abraham i sin tur skulle bli en välsignelse, i åtskilliga 
släktled framöver. Ända å långt bort som i vår tid? Ja! 

 
När Abraham stred mot fyra stora arméer med endast 300 man, så säger 

Mechizedek att Gud har välsignar Abraham.  Flera av kungarna ser att Gud är med 
Abraham, och att Abrahams liv vittnar om Guds makt. Men Abraham var inte perfekt, 
han levde som polygamist, som var vanligt på den tiden.   

 
8. Vi erfar Guds löften i syfte att öka vår Gudsfruktan 

 
Abraham kallade Gud för El Olam, den evige Guden. Abraham byggde många altaren och 
tillbad Gud där. 
Har du upplevt att du dras djupare och närmare Gud i tillbedjan när DU erfar Guds 
löften över Ditt liv? 
 
Alla löften skall prövas!  Löften liksom uttalade Profetiska tilltal skall prövas säger 
Guds ord.  
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7. Upptäck Guds kraft i Ditt liv  (1 Mos. 17) 

 
Hur kan vi uppleva mer av Guds kraft i våra liv? 
 
Paulus skriver ju att han vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse!  Filip. 

3:10. 
Jesus sa själv att de som tror på honom skall göra större tecken och under än dessa  (de 

Jesus gjorde). Joh. 14.12. Som jag uppfattar det inte var det inte undren i fösta hand som 
Paulus längtade efter, utan uppståndelsekraften!  

 
Uppståndelsekraften var finns den? I Guds ord, trott, läst och uttalat!  
Det handlar om andlig kraft! 
 
Petrus fick se 3.000 ta emot Jesus i tro på Pingstdagen. Och Gud, El Shaddai, som har all 

makt, lovade Abraham att från hans säd skulle en stor nation växa fram. De skulle bli talrika 
som stjärnorna. Löftet om att växa till ett stort folk avsåg både till Ismael (1 Mos. 10), och 
till Isak . Gud säger till Abraham att Ismael skall bli fader till 12 härskare och bli ett stort 
folk. (1 Mos. 17:26). 

 
1. Förminska inte Guds möjligheter att göra det vi ser som omöjligt.  

 
Den största kraft vi kan uppleva är frälsningens kraft, då vi tror och omvänder oss, och 

överlåter vårt liv i Herrens händer, då blåser Herren in andligt liv i oss. Vilket är svårast att 
förlåta någon dess synder eller att hela någon?  

 
Kan Gud förändra oss och våra hjärtan? Absolut!  Kan Gud förändra ett samhälle? Absolut! 

Kan Gud förändra en nation? Absolut! Kan Gud förändra en lokalförsamling? Absolut! Kan 
Gud förändra Dig? Absolut!  

Kan Gud förändra Götene?  Absolut, men han söker arbetare som hör och lyder Hans 
röst! 

 
Gud kan göra det som vi anser är omöjligt. Han är så mycket större och mäktigare än vi små 

människor.  
Men vi läser att i sin hemstad kunde Jesus inte utföra så många under. Varför? På grund av 

folkets otro! (Mark. 6:5). 
 
Jag tror Abraham var villig att offra sin son Isak, löftessonen som han väntat på i 25 år, för 

han trodde och ”visste” att Gud hade makt att uppväcka sonens igen. Hebr. 11:19 och 1 
Mos. 22. 

2. För att uppleva Guds kraft i våra liv behöver vi komma förlåtna inför honom.  
 

Vi är inte syndfria, men våra synder är förlåtna. 
Jakob talar om tvehågset hjärta, den som söker leva för Gud men samtidigt för vad världen 

kan ge oss, kommer inte erhålla något från Gud. (Jakob 1:7-8). Ett allvarligt ord! 
För att se Herrens makt, behöver vi vandra tillsammans med honom! Vi behöver leva nära för 

att höra hans röst, och se hans verk. 
 
 

3. För att erfara Guds makt, behöver vi kontinuerligt bli fyllda av den helige Ande. 
 
Anden förändrar vår karaktär, när vi lever i harmoni med honom. 
Den helige Ande är en oundviklig del i att uppleva Guds kraft. Apg. 1:8. 
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Att bli fylld av Anden är ingen engångsföreteelse, utan vi behöver fyllas på gång efter 
gång. 
 
I sitt löfte till Abraham talar Gud 12 saker som han börjar med ”JAG VILL”. SÅ 
Herren har planer för Abraham, och för Dig också! 
 
När blir vi fyllda av Anden då? 
Bibeln ger några svar här: 
 

o När vi upphöjer, lovsjunger Gud. 2 Kungab.3:15. 
o Anden fyller oss också när vi är i tacksägelse.  
o När vi är i bön inför Herren och låter Guds Ord fylla oss. Apg. 4:31. 

Efter att de bett skakades platsen… 
 

4. Vi behöver vara ödmjuka och inte ha för höga tankar om oss själva.  
Min nåd är tillräcklig för dig, för min kraft verkar bäst i svagheten. 2 Kor. 12:7-10 
Vi måste lära oss att lita på Gud. Det handlar om tillit! 
 

5. Vi kan inte vara själviska utan mer orienterade att fokusera på att dela Guds 
kraft till andra. 

 
Abraham bad inte om kraft till sig själv, utan Guds löften till Abraham var att GENOM 
HONOM välsigna andra! Abrahams uppgift var att tillåta välsignelse gå genom honom. 
Vara en öppen kanal för Guds Ande och välsignelse. 
 
Johannes skriver så fint: Låt oss söka Guds kraft i syfte att välsigna andra och att ära 
Gud. Joh. 15:8. 
 
En formulering som återkommer i Rom. kapitel 5 är MYCKET MER! 
Jesus bad Fadern att sända den helige Ande till sin efterföljare, där är du och jag med.  
 
Anden är som vår andning, som ger liv, Anden är en person, men en som har kraft som 
kan verka genom oss. Så låt Anden uppfylla dig, Sanningens ande, Uppenbarelsens 
Ande och kraftens ande.  

8. Varför kallas Abraham för GUDS VÄN?    (1 Mos. 18) 

 
Abraham trodde Gud, och räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän.  
Jak. 2:3. 
Termen VÄN bygger på närhet, förtroende och någon att dela med. Här är det 
anmärkningsvärt att Abraham var Guds vän. Och att det var Guds egen beteckning på 
Abraham! Det var inte Abrahams ord eller påstående! Men du Israel, min tjänare Jakob som 
jag utvalt, min vän Abrahams säd, Jes. 41:8. 
 
Israels barn var Guds tjänare, och ättlingar till Abraham - Guds vän.  Tänk att en liten dödlig 
begränsad människa kunde kallas för Guds vän, vän till den allvetande, han som har all makt, 
och är allestädes närvarande!  
 
Abraham kallas också Guds nära vän!  
 
Vilka skäl hade Gud för att kalla Abraham som sin nära vän? 
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1) Gud uppfattade att Abraham hade en sann relation med honom som byggde på 
sanning och mycket djup vänskap. 
Vi har inte många som vi kallar en nära vän. Huvuddelen av dem vi lever tillsammans 
med blir aldrig våra nära vänner, men vi kan ändå tolerera dem och tycka om dem, och 
arbeta tillsammans med dem.  
 
Våra nära vänner är oftast sådana som vi delar våra viktigaste uppfattningar med, vi 
finner likheter där. VI har såväl förtroende för liksom litar på dem, så vi kan verkligen 
öppna våra innersta tankar med dem. Vi kan också ta tillrättavisning då vi vet de vill 
oss väl. 
 

2) Gud talar till Abrahams son: därför Abraham lydde min röst och höll mina bud, mina 
befallningar, mina råd och min lag”! 
Abraham lydde i varje detalj läser vi, men hur var det då med Hagar? Där frågade han 
aldrig Gud om råd, när Sara kom med förslaget att skaffa henne barn genom sin 
tjänare. 

Abraham levde i ett nära och växande beroende av Gud själv – säkert något som bidrog till att 
Guds kallade honom sin nära vän!  
 

3) Ett tredje skäl till Guds benämning av Abraham var säkert Abrahams lojalitet och 
öppenhet. De samtalade om allt, Abraham dolde inget  för Gud. 
Nära vänner stödjer varandra, de kan också offra tid och bekvämlighet för den andre, 
liksom att de alltid finns där när de behövs.  
Ingen har större kärlek än den som lägger ner sitt liv inför sin vän  Joh. 15:13. 
DU är min vän om du gör vad jag befaller dig Joh. 15:14 
 
Våra närmaste vänner är dem vi kan öppna vårt inre inför, vågar visa oss osäkra 
och svaga. 
VI läser i 1 Mos. 18:17 Herren säger, skall jag då dölja för Abraham vad jag tänker 
göra… 
Herren är så mån om Abraham att han kommer själv ( I form av Kristus), 
tillsammans med två änglar, för att berätta att tiden är inne för Abraham  att få den 
utlovade sonen.  
 
När Abraham fick beskedet att offra sin son Isak, så hade han lärt känna Gud så 
nära, som vän, att han litade på att Gud på något sätt skulle infria löftet om sonen, 
löftessonen som skulle var nästa generationsled i att Abrahams framtida släkt skulle 
bli talrika som stjärnorna. Han var beredd offra sin ende son, löftessonen, för han 
litade på Gud som sin nära vän. Gud hade ju gett löftet om att genom honom skulle 
de i framtiden bli talrika som stjärnorna på himlen, så han litade på sin nära vän. 
Anmärkningsvärt är han inte ens frågade Gud hur löftena skulle kunna infrias om han 
dödade sin son Isak? Abraham förlitade sig helt på Gud, trots uppmaningen att offra 
sin son. Han kände Guds karaktär, det räckte för honom! 

 
Vi ser flera tecken på olydnad från Abrahams sida, trots det kallas Abraham Guds nära 
vän! 
 

1. Varför följde Abrahams far och brorson med, när det var han själv som fick kallelsen?  
Vi läser i Jesaja 51:2 att Gud säger han enbart kallade Abraham.  Vi kan förstå att 
Abraham hade svårt säga nej, till sin far och brorson, och han fick ju sällskap. Men jag 
tror Gud menar här att de hindrade honom på ett flertal sätt. 

2. De gick definitivt inte Guds väg till Kanaan. 
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3. Abraham lät pappan styra så de stannade halvvägs i Haran. Han frågade inte Gud om 
vägledning där. 

4. När torkan kom i Israel så lämnade Abraham landet och gick ner till Egypten. Han 
frågade aldrig Gud om vägledning.  

5. Inför Farao i Egypten sa han att Sara var hans syster, för att rädda sitt eget skinn.   
Men han utsatte sin hustru för risken av otukt hos Farao. 

6. Samma sak hände igen när de var tillbaka i löfteslandet, Abraham blev rädd och sa 
inför Abimelek sa att Sara var hans syster, och utsatte igen sin hustru för risken av 
otukt.  
 

Abrahams och Lots herdar kom i gräl, så Abraham lät Lot välja vart han ville gå, och 
Abraham valde sedan den väg och område som återstod. Lot valde det område han uppfattade 
som klart bättre. Abraham låt brorsonen, som inte fått Guds kallelse ändå välja först. Han 
litade på Guds löfte att välsigna honom! 
 
Lydnad handlar om:  

1. Att vara i Guds vilja 
2. Att följa Guds plan  
3. Att vara på den plats Gud planerat 

9. Troende som också vill vara VÄRLDENS VÄN (1 Mos. 19) 

 
Om Abraham beskrivs som Guds vän, så hur är det då med Lot, hans brorson?  
Lot beskrivs närmast som världens vän, dvs han hade andra preferenser i sitt liv, som 
rikedom. 
 
Vad är då karaktäristiskt för troende som lever nära världen?  När vi läser 1 Mos. 
Kapitel 19 som i huvudsak handlar om Lot kan vi notera följande: 
 
Innan vi går igenom vad jag noterat, så konstaterar vi att Lot valt att bosätta sig i 
staden Sodom, beroende på att han där trodde han kunde få ett rikare liv. Ingen tvekan 
om att Lot sökte rikedomar, och slippa leva som en nomad i tält som Abraham.  
 

o Lot kännetecknas som någon som saknar närhet till Gud själv.   
Vi finner samma sak i 1 Kor. 3:1 beträffande flera av dem som levde i staden Korint.  
 

o Offrar varken pengar eller tid till Gud. 
Lots och Abrahams offer speglade deras inställning i hjärtat! 
 

o Kompromissar i moralfrågor, speciellt när han är pressad. 
Lot influerades av det moraliska förfallet i Sodom. Satan kommer endast för att stjäla, 
döda och förstöra. Genom frestelser söker han vilseleda troende, och det hände med 
Lot.  
 

o Offrar egna familjen för social status. 
En dag kom några män till Lots hus och ville han skulle lämna ut några män som han 
hade som gäster, för de ville ha sex med dem. Lot ville skydda sina gäster, och kände 
sig starkt pressad så han erbjöd männen utanför i stället sina två döttrar som var 
jungfrur. Men männen utanför föredrog Lots gäster. 
 

o Saknar andligt inflytande. 
Lots döttrar levde som världens barn, och Lot hade inget inflytande över dem. 
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o Vägrar ge upp synden i sitt liv. 

Lots döttrar hade inga barn, så de söp, sin egen pappa  Lot full och våldtog honom för 
att få barn genom honom. Båda döttrarna födde varsin son efter incestförhållandet. 
 

o En materialistisk inställning till livet.  
Herren skulle förgöra staden Sodom p.g.a. invånarnas leverne, och sökte rädda Lot s 
familj ur staden, men Lot s hustru, som troligen var född i staden, såg sig om efter 
saknaden av vad som erbjöds i staden av rikedom och annat. Hennes hjärta var vänt 
till Sodom. Vi läser hon blev till en saltstod.  
 

o Saknar Gudsfruktan.  
Lot och hans hustru blev inte bara materialistiska utan saknade också Gudsfruktan.  
 

 
Men – ändå så kan han uppleva Guds nåd och omsorg. 
Vi läser trots Lots familjs leverne att Herren: 
 

o Abrahams böner räddade Lot  
o Befriade Lot från dom 
o Gods godhet ledde till Lots frälsning. 

Petrus kallar Lot rättfärdig, och menar han blev frälst 2 Petr. 2:7. Så läser jag i noterna 
till Amerikanska NIV. 
 

Likt den förlorade sonen så väntade Gud på att hans barn som blivit världsliga skall omvända 
sig och komma hem. Gud söker dra dem till ånger och omvändelse. Rom. 2:4.  

10.   Den troendes reaktion på prövningar (1 Mos. 12:10-20) 

 
Hur hanterade de kristna ledarna kriser?  Vi kan läsa att både män och kvinnor utsattes för 
prövningar. Vi kan läsa att alla de stora andliga ledarna hade svagheter. Jakob var en lögnare 
och svindlare, Salomo kunde inte hålla sig till en kvinna, liksom sin far David. Lärjungarna 
svek Jesus gång på gång, och till och med förnekade att de kände honom.  
Men att de stora troshjältarna hade svagheter gällde även Trons Fader, Abraham. (Gal. 3:7).  
Det är prövningarna och frestelserna som visar på svagheterna i vårs liv.   
Vi märker att en av Abrahams svagheter var lögnen, något som också visade sig i hans son 
Isaks liv, och hans sonson Jakobs liv. Jakob lurade sin bror på förstfödslorätten.  
 
När Abraham intog det utlovade landet, var det svår torka där. Bibeln talar om hunger. Hur 
kände Abraham det när han visste att hans hemland dignade av frukt och bördiga fält, och i 
löfteslandet var det torka, ja till och med missväxt. Gud hade ju lovat honom att försörja 
honom. Abraham tvingades lämna löfteslandet, och tog sig ner till Egypten, för att överleva 
torkan. Var det Gud som ledde honom dit? Nej, Abraham litade på sitt förstånd, och när 
torkan kom lämnade han omedelbart det utlovade landet. Varför lämnade Abraham det 
utlovade landet?  Jag utläser att han inte helt litade på Guds omsorg, utan valde att lösa 
prövningen på egen hand. Egypten tolkas här och i berättelsen om Josef som en allians med 
”världen”.  Problemet för Abraham var att han inte alltid sökte Guds ledning i prövningen.  
 
Vad kan vi lära oss av Abrahams sätt att lösa prövningen? 
Vi kan inte läsa att han bad till Gud om hjälp! Han frågade inte Gud om ledning.  
Hur gör Du och Jag? 
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Vi kan finna Guds visdom och ledning: 
1)  Genom bön om Guds ledning 

Den som saknar visdom, skall be Gud om visdom. (Jak. 1:5). 
2) Vi finner Guds visdom genom skriften (Psalm 119:105). 
3) Vi uppfattar Guds visdom genom råd från mogna kristna (1 Kor. 12). 
 

Vi behöver inse att i varje prövning kommer frestelser, på olika sätt. Abraham kände sig 
hotad i Egypten och sökte rädda sig själv, genom att ljuga om att Sara var hans syster. Han 
insåg att Sara var så vacker, trots sina 65 år, att risken fanns att han skulle bli dödad för 
hennes skull. I stället gav Farao honom många och rika gåvor. Även om Abraham inte 
vandrade i tro här, så stod Gud fast vid sina löften. Liksom Abraham kom till Egypten genom 
svält, och senare lämnade landet med stora rikedomar, var det senare likadant för Jakobs 
familj (Josef), de kom också till Egypten på grund av torka i Löfteslandet, men lämnade långt 
senare Egypten med stora rikedomar som egyptierna öst över dem! Märkligt, men så var det.   
Hur vi svarar på prövningar är betydelsefullt. Vi finner många, bl.a. Abraham, David och 
Petrus som modeller hur de svek Gud, men ändå valde fortsätta följa honom. David ber ju 
gång på gång Herren förlåta honom i sina Psalmer. Han är rädd att bli övergiven av Herren.  

11. Vad lär vi oss från Abrahams liv? 

 
 

Så denne märklige man, Abraham, är känd för sin stora tro, men också för 
att vara fullständigt lojal mot Gud. 
 
Men precis som Du och mig fanns mänskliga svagheter kar, men Abraham uppvisade en stor 
tro, troligen större tillit än någon annan människa såväl före som efter honom.  
 
Skall Du välja en människa från bibeln som förebild så är Abraham ett  bra val! 

 
Jag slutar berättelsen och mina tolkningar på ett sätt som gällde för Abraham, jag ber 
om Guds välsignelse över Ditt liv, att du får var en kanal för Guds kärlek, makt och 
närvaro i din tid! 

 
 
Fundera på frågorna här: 
o Kan man lära sig att TRO?  Hur växer tron? 
o Hur blir man vän med GUD? 
o Har Gud gett Dig löften? Allmänna, men kanske också personliga? 

 
Vi lär oss: 

ü Uthållighet 
ü Tillit till Gud 
ü Att Gud både ser oss och bryr sig om oss 
ü Att Gud har planer för oss 
ü Att Gud har gåvor för oss 
ü Att Gud talar till oss, oralt eller i vårt hjärta 
ü Att Gud håller sina löften 
ü Att Gud välsignar lydnad 
ü Att Gud vill komma nära Dig och bli Din vän 

 
Gud dig till, mer än efterföljelse?  Efterföljelse innebär mer än att iakttaga! 


