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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. 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.  
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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) 
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! 



5 
 

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 
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 
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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. 
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! 
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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?  
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 
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 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. 

 
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. 
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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. 
Ett under hände, och såväl mor som barn klarade sig bra.  
 
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. 
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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.  
 
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 
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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. 


