Tro for Guds vision i ditt liv
Inledning
❖ Bibeln är full av underbara exempel på tro.
➢ Alla trons hjältar var drivna av Guds vision för deras liv.
➢ Genom tron utfördes underbara och fantastiska ting för Guds rike.
➢ Tro är en grundförutsättning för övernaturlig kraft.
❖ Tro är en gåva från Gud
➢ När Gud ger vision ger han också tro för att förverkliga den.
➢ Tro och lidande hör ihop.
➢ Tro kan du inte prestera – bara leva i och av.
❖ Det finns en vision även för ditt liv
➢ Tillhör du Kristus är du utvald, kallad och friköpt.
➢ Gud kastar inte bort något av det han utvalt.
➢ Ditt liv är aldrig bortkastat om du lever ut Guds vision.

1 Trons väsen (del 1)
Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick
fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så
att det vi ser inte har blivit till av något synligt.
Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och genom tron fick han vittnesbördet att
han var rättfärdig, när Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han än, trots att
han är död.
Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden, och man fann honom inte mer, för Gud hade
hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbörd om att han hade behagat Gud. Utan tro är
det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar
dem som söker honom. Hebreerbrevet 11:1-6

1.1 Trons egenskaper
Ἕστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων
❖ Vi ska göra en liten enkel ordstudie av grundtexten (Blueletterbible.org)
➢ πίστις/Pistis = Tro
▪ Grundläggande övertygelse om att något är sant. I NT en övertygelse angående
människans relation med Gud och det gudomliga, vanligen med en inneboende
bibetydelse av tillit och den passion för Gud som kommer av en genuin trosupplevelse.
▪ Att lita på, förtrösta på, vara trygg i och sätta sin tillit till Gud och Kristus baserat på tro
(faith) på Gud.
▪ Trohet, trofasthet
➢ ἐλπιζομένων/ elpizō = Det man hoppas på
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▪ Att hoppas – specifikt att vänta på frälsningen med glädje och full förtröstan
▪ Att förhoppningsfullt förtrösta på något
ὑπόστασις/hypostasis = Grunden
▪ Något som är placerat under – grund, underliggande struktur.
▪ Något som har en grunt, är stabilt
• Det som verkligen existerar
• Essensen - Den substantiella inneboende kvaliteten eller naturen hos en sak eller
person
• Att ha ett fast sinne, mod, fasthet
πραγμάτων/pragma = Det som är
▪ Det som har gjorts – ett dåd
▪ Det som görs eller uppnås, en åstadkommelse
▪ Ett fall, en fråga, en affär, specifikt juridiskt fall
▪ Det som är eller existerar, en sak.
ἔλεγχος/elegchos = Beviset
▪ Ett bevis, det genom vilket något bevisas eller prövas
▪ Övertygelse
οὐ βλεπομένων/ou blepō = icke sett
▪ Att se eller varsebli fysiskt, med öga, sinne eller erfarenhet, titta på, vrida blicken mot
▪ Metaforiskt – att se för sitt inre
• Att ha förståelse för något
• Att observera, uppfatta, upptäcka, förstå
• Att rikta tanken mot något, betänka, begrunda, undersöka.

En ordentligt utbroderad parafras skulle kunna låta såhär:
Biblisk tro, som innebär att leva i en fullständig förtröstan på Gud och Kristus grundad i en genuin
trosupplevelse som skapar en trygg förvisning om Guds syfte och mål med ens liv, utgör grunden,
essensen, den substantiella inneboende kvaliteten hos det som vi förhoppningsfullt förtröstar på och
sätter vårt hopp till.
Tron är beviset för eller prövningen av det som vi visserligen vare sig kan se eller på annat sätt
varsebli med vårt öga, sinne eller naturliga erfarenhet men som ändock har en fullt påtaglig och
verklig existens därför att Gud genom tron redan har gjort det lika verkligt för oss som om det redan
hade existerat.

1.2 Tro är en gåva från Gud
❖ Verklig tro är en övernaturlig sak – en gåva av nåd. (Rom 12:3)
➢ Verklig och verksam tro är baserad på vem vi tror på, inte hur ”mycket” vi tror
➢ Frälsande tro är inte blind – det finns bevis för den som vill se dem.
➢ Undergörande tro kan ibland till viss del vara blind, vi ”lever i tron utan att se” (2 Kor 5:7)
❖ Det finns en specifik ”Trons nådegåva” 1 Kor 12:9
➢ En unik förmåga att lita på Gud långt bortom naturliga begränsningar
➢ Inte alla har den nådegåvan
➢ Alla pånyttfödda har dock fått ett visst mått av tro.

1.3 Kvalifikation för kraft
❖ Tro är en nödvändig – men inte alltid tillräcklig kvalifikation för övernaturlig kraft
➢ Tvivel utgör ett hinder (Jak 1:7)
➢ Utebliven kraft signalerar inte för lite eller för svag tro
❖ Det finns en särskild aspekt av tron som ”Essensen av det vi hoppas”
➢ Gud har lovat att allt är möjligt för den som tror
➢ När Gud ger dig undergörande tro för något är det också möjligt
➢ Det du har fått fullkomlig tro för – det är redan en verklighet, om än inte manifesterad ännu
Vi ska se vidare på detta i nästa lektion

2 Tro som kraftkälla (del 2)
Jesus sade ”Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget:
Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er.” Matt 17:20
”Sannerligen, om någon säger till berget här: Upp och kasta dig i havet! och inte tvivlar i sitt hjärta
utan tror att det skall gå som han säger, då blir det så.” Mark 11:23
❖ Kan en människa verkligen få kraft att bokstavligen säga till ett berg att flytta på sig, eller talade
Jesus här i bilder?
❖ Vad är det för undergörande kraft Jesus talar om och vad är kriterierna för att den ska bli
verksam?
❖ Hur hänger detta ihop med att ha tro för Guds vision i dit liv?

2.1 Kraft som flyttar berg
❖ Jesus menade faktiskt vad han sade, både bildligt och bokstavligt talat.
➢ Det finns två tillfällen då Jesus talar om att flytta berg:
▪ När han kommit ned från förklaringsberget och botat en demonbesatt pojke.
▪ När han förbannat fikonträdet som inte bar någon frukt.
➢ Båda dessa händelser skildras av Matteus och Markus (Matt 17:18-21/Mark 9: 22-24, Matt
21:18-22/Mark 11:20-25)
➢ Den gemensamma faktorn i alla de fyra texterna är att allting är möjligt och ingenting är
omöjligt för den som tror.
❖ För Gud är det fullt möjligt att tala till ett berg och få det att hoppa.
➢ Kraften att göra sådana underverk är Guds, och som Guds barn kan vi få del av allt Guds
goda, inkluderat att han gör för oss det som är helt omöjligt i det naturliga.
➢ När vi försöker förstå detta med tro som flyttar berg behöver vi studera vad som
åstadkommer under och tecken, vilken slags tro är det, vad bygger den på, vad innebär den
och vad är det som åstadkommer den.

2.2 Allt förmår den som tror?
❖ Det är helt sant, både bildligt och bokstavligt talat, att verkligen ingenting är omöjligt för den som
tror. Men det går inte att tro hur som helst.
➢ Vi blandar så lätt ihop tro med viljehandling

▪

Svenskan har samma ord (Tro) för försanthållande, åsikt, övertygelse, tilltro och
förtröstan – det gör oss förvirrade.
▪ Vi får en bild av att vi kan anstränga oss för att tro hårdare…
➢ Minns vårt studium av Heb 11:1
▪ Den tro som förflyttar berg, är inte en tro som är stark i oss själva – det är en tro som är
stark i Gud.
▪ Det är inte att vi är fullständigt övertygade, utan att vi har fullkomlig förtröstan på Gud.
➢ Jesus själv gjorde endast det han såg Fadern göra – på samma sätt är det med oss.
▪ Den tro som förflyttar berg kan du inte mana fram, den kommer direkt från Gud som en
gåva.
▪ Den innefattar en fullständig visshet om att Gud kommer att göra det som vi ber honom
om eller det som vi talar ut.
❖ Det enda sättet som du och jag kan göra det omöjliga, är att Gud gör det i, för, med eller igenom
oss.
➢ Löftet Jesus gav oss var att allting som talas eller bes ut i fullkomlig tro kommer att ske
➢ Fullkomlig tro kan bara komma från Gud
➢ Gud ger bara fullkomlig tro för det som han vill ge tro för.

2.3 Tro och bön
❖ En bibelkommentar säger ”Tron är själen, bönen är kroppen, tillsammans utgör de båda en
komplett människa för varje gott verk”
➢ Tro och bön är helt igenom sammanlänkade, tro utan bön är meningslös och tom, bön utan
tro är verkningslös och bortkastad.
➢ Bön är mer än begäran, men för att en begäransbön skall bli besvarad krävs tro på att Gud
vill och kommer att bevilja vår begäran.
➢ Syftet med både tro och bön är att inrätta oss i guds stora plan för skapelsen, att vi ska göra
hans vilja och hans verk.
❖ När Jesus säger att vi skall få allt vi ber om, när vi tror att det är oss givet, så menar han det fullt
ut.
➢ Det faller under samma kategori som tron som förflyttar berg – bön som åstadkommer allt.
➢ Det är andra sidan av samma mynt – därmed gäller samma kriterier.

2.4 Tro och Guds vilja
❖ Tro för ett specifikt resultat är en gåva från Gud
➢ Gud ger aldrig den gåvan för något som går emot hans vilja, så som:
▪ Det som är synd
▪ Det som inte är synd men som är till skada för oss eller andra
▪ Det som inte är till skada, men som är ”lägre ting”, det som är mindre än vårt högsta
goda
➢ Gud ger dig sällan vad du vill ha, aldrig vad du förtjänar, men alltid vad du behöver
▪ Det vi behöver för att genomföra Guds plan med vårt liv, det kommer han ge oss.
▪ ”Det bröd som är avsett för dig – kommer ingen annan äta”, gammalt Italienskt ordspråk.
❖ Vi behöver inte veta specifikt vad Gud vill i en situation, bara vad han kallat oss till och vart han
sänt oss.
➢ Vi kan bli förlamade av att söka ”Guds vilja” i varje situation.

➢ ”Guds vilja” är oftare än vad vi tror att vi skall använda det förstånd och de gåvor han gett
oss efter bästa förmåga.
➢ Om Gud har kallat dig och sänt dig, och det du ber om inte är synd, till skada, eller oväsentligt
för ditt uppdrag, då har du grund för att tro att han vill ge dig det.

2.5 Tro och tvivel
❖ Eftersom tro inte är en prestation utan en gåva från Gud, hur är det då med otro?
➢ Otro är alltid ett hinder för kraft
➢ Utebliven kraft är aldrig ett bevis på för liten tro
➢ Otro är en rebellisk inställning i hjärtat.
❖ Vad är skillnaden mellan otro och tvivel?
➢ Otro är aktivt motstånd, tvivel är passiv osäkerhet
➢ Otro är en viljehandling sprungen ur köttet, tvivel är en reaktion sprungen ur rädsla.
➢ Otro är en ovilja att lita på Gud, tvivel är en oförmåga att lita på Gud.
❖ Både tvivel och otro dödar tro lika effektivt – vi måste få hjälp med båda
➢ Bara Gud kan ta bort otro och tvivel – bara vi kan låta honom ta bort dem.
➢ Tro är en förtröstan på Gud, därför är botemedlet mot otro och tvivel att vi kommer närmare
honom.

2.6 Hur får man mer tro?
❖ I en bemärkelse är tron en muskel, som man kan träna upp.
➢ Om tro i första hand är förtröstan på Gud, då kan erfarenheter med Gud ge större tro
➢ Om du kan tro Gud om det lilla, så kan han hjälpa dig tro honom om något större
❖ Precis som med fysiska muskler, har vi olika förutsättningar för att bygga tro
➢ Rom 12:3 talar om att vi ska rätta oss efter det mått av tro Gud tilldelat oss
➢ En del har fått en särskild gåva av tro och kan tro för sådant som skulle krossa andra
❖ Jesus svarade inte på lärjungarnas begäran om ”Mer tro”
➢ Tro är inte främst en kvantitativ utan en kvalitativ egenskap
➢ Bibeln talar om att tron växer, men då mer i termer av att den förstärks, fördjupas och får
högre kvalitet snarare än kvantitet.

Sammanfattning del 2
❖ Allting är verkligen möjligt för den som har fullkomlig tro
❖ Det Gud har kallat dig till, det han sänt dig för, det ger har tillräcklig tro för att åstadkomma.
❖ Väldigt mycket i vår värld vill förminska eller förvanska din tro – kämpa trons goda kamp.

3 Din livsuppgift (del 3)
❖ Varför är du här?
❖ Vad är ditt högsta syfte och mening?
❖ Vad är Guds vision för ditt liv?

3.1 Att förhärliga Gud
❖ Gud är den ende för vilken självförhärligande inte är en synd!
➢ Gud måste förhärliga sig själv
➢ Uppenbarelsen av Guds härlighet är skapelsens högsta syfte och mål
❖ Du är kallad och utvald till att förhärliga Gud
➢ Vi är trådar i Guds väv (Peering over the Loom)
➢ Vi är toner i Guds symfoni (JRR Tolkien)
❖ Guds vision för ditt liv kommer alltid att inriktas på att förhärliga Gud.
➢ På vilket sätt blir Guds härlighet bäst manifesterad genom dig?
➢ Vad har Gud skapat dig till att vara och göra?

3.2 Unika gåvor
❖ Du är skapad med en unik personlighet.
➢ Gud har vävt dig samman i moderslivet, han kände dig långt innan du fanns till
➢ Din personlighet är unik, och ingen annan kan bära Guds avbild på precis exakt samma sätt
som du.
❖ Du är skapad med en unik uppsättning gåvor.
➢ Vi får andliga gåvor – men våra naturliga gåvor är viktigare
➢ Guds vision för ditt liv kommer att vara sammanlänkad med de gåvor och styrkor han givit
dig.
❖ Du är i dig själv en unik gåva till världen och till Guds folk.
➢ Efesierbrevet 4 talar om tjänstegåvor, gåvor till tjänst i församlingen
➢ Vi är alla tjänstegåvor i en bemärkelse
➢ Summan av det som är du utgör en unik gåva till världen – du har ingen rätt att slösa bort
den

3.3 Leva för andra
❖ Guds vision för ditt liv kommer alltid att vara förknippad med tjänande
➢ Tjänande är ingenting negativt – tvärt om.
➢ Den som vill vara störst i Guds rike skall vara allas slav – Kristus kom för att tjäna
❖ Det är först när du upptäcker hur din unika gåva bäst kan användas för andras väl som du
kommer uppleva full tillfredssällelse och frid.
➢ Den som söker rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Kristus skall finna
det (Matt 16:25)
➢ Att leva för andra innebär inte självutplåning – tvärtom, det innebär självutveckling!
➢ Att leva för andra innebär däremot ett utplånande av köttet.
❖ Det finns en falsk ödmjukhet
➢ Jante är inte en bok i Bibeln
➢ Ödmjukhet är inte att vara låg, utan att veta sin plats

➢ Om gud har kallat dig till något litet, var trogen i det lilla. Men har han kallat dig till något
stort, sträva efter storhet i sann ödmjukhet.

3.4 Se det osynliga
❖ Att leva ut Guds vision för ditt liv kommer innebära att du måste se det som ännu inte är.
➢ En vision är just detta, något som man bara kan se för sin inre syn.
➢ Du behöver bli tydlig och konkret med vad Guds vision för dig är
▪ Be, fasta om du behöver, låt Gud uppenbara för dig.
▪ Skriv ner – tydligt (Hab 2:2)
▪ Brodera ut, visionera och dröm om det Gud kallat dig till
❖ Tänk på att tron är essensen av det vi hoppas på
➢ När Gud har gett dig en riktning och ett mål, låt ingenting distrahera dig (Läs om Nehemja)
➢ Om du kan se det för ditt inre (vision), om du kan få tro för det (kraft) då kommer ingenting
kunna stoppa att du förverkligar det.

4 Avslutning
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Din tro avgör var du hamnar i livet, i stort och i smått
Biblisk tro, både frälsande tro och den tro som flyttar berg, är en gåva från Gud
Du är skapad med mål och mening – Gud har en vision för dig
Du är kallad att upptäcka vad Guds vision för dig är
Från och med idag, har du inte längre rätten att förminska dig själv och nöja dig med smulor
Res på dig Konungabarn!

Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans
lidande för att också få dela hans härlighet. Rom 8:17
Du är skapad för så oändligt mycket mer än du tror – Lär dig att ha tro för Guds vision i ditt liv!
AMEN!
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