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Trons kraft! 
Du är älskad! Gud älskar dig och sin skapelse och vill rädda dig och skapelsen genom Jesus Kristus! 

Läs kyrkoårets texter, Jos 2:1–15, Heb 11:29–33, Mark 2:1–12 och Ps 73:23–26, för 18 oktober, 2020, 

Årgång 3, NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Trons kraft. 

Är tron något fristående? 
Jag har hört ”Var och en blir salig på sin tro”, jag har också hört ”Alla vägar bär till Rom”. 

Har det ingen betydelse vad vi tror på, bara vi tror på något? Är min tro för svag när det jag trodde på 

misslyckades? Är tron på Jesus att jag måste anstränga mig att tro, för om jag tror för lite är det jag 

som har misslyckats? 

Många vill att vi ska tro och lita på dem. 
Idag påverkas vi av försäljare som vill sälja sina produkter till dig och mig för att de ska tjäna pengar, 

gå med vinst. Försäljarna, influensers, andliga ledare, politiska ledare, reklampersoner har olika 

budskap till dig och mig. Ofta vill de påstå att du blir lycklig, du blir älskad, du blir hälsosam, det 

förhöjer ditt värde, du lever längre och du är värd det här. Om du bara tror tillräckligt starkt kommer 

du att uppnå det du vill och längtar efter. Och ofta är vår längtan styrda av deras budskap. 

 

 

 

Vem ska vi lita på? 
Leder alla vägar till Rom? Nej, det finns många vägar som leder någon annanstans.  

Blir var och en salig på sin tro? – Nej, det finns många besvikna. Idag är Knutbyförsamlingen ett 

sådant exempel. Var gick de fel – de trodde så starkt?  

Var går du och jag fel? Vilken väg leder mig hem? Vem ska vi lita på, tro på, som vill oss väl, som 

älskar dig och mig? Törs vi lita på någon, något?  

Ja, det finns en kärlek som vill leda dig och mig rätt. 

Tilliten/tron på Gud. 
Ps 73:23–26 beskriver oss som barn i Guds hand. Vi får rymmas, i kärleken, i tilliten, i tron på Gud 

som skapat himmel och jord. 

 

 

 

Du får gärna höra av dig med kommentarer och 

tankar. Sprid gärna veckans ord till andra. 

Veckans ord finns på hemsidan 
https://equmeniakyrkan.se/skanninge 
 

Veckans ord, 22 

Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen. 

Du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg. 

Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. 

Min kropp och mitt mod må svika,  

men jag har Gud, han är min klippa för evigt. 

https://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/equmeniakyrkan-nytt-namn-ny-logotyp/
https://equmeniakyrkan.se/skanninge
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Trons kraft – tron på Jesus. 
I kyrkoårets texter om ”Trons kraft” läser vi om tron på Gud, Gud som visar sin kraft och kärlek. Guds 

son Jesus som har det högsta ämbetet i Guds rike, han är Kristus, kungen som har all makt i himlen 

och på jorden (Matt 28:18). 

Tron på Jesus och hans makt. 
Tron på att Jesus kan hjälpa den lame mannen driver de fyra männen att bära båren med den lame 

ända fram till Jesus. Inget fick hindra dem, de gjorde till och med hål i taket för att Jesus skulle få 

möta den lame. ”När Jesus såg deras tro” (Mark 2:5) sa Jesus: dina synder är förlåtna, till den lame. 

Fariséerna och de skriftlärda visste att bara Gud kan förlåta synder och ansåg att  Jesus måste vara en 

lögnare. De förstod inte att Jesus är Guds son och har den makten. (Mark 2:1–12). 

Förstår du och jag Guds kraft som också Jesus har? 
Trons kraft är tilliten till Guds kraft och förmåga! 

Rachav förstod Guds kraft och räddade sig och sin familj genom tron på Gud (Jos 2:9–12). 

Heb 11:29–33, berättar om att lita på Guds löften och att handla efter Guds vilja, att tro på Gud. Hela 

Heb 11 handlar om tro. ”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan 

se (Heb 11:1). ”Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker 

honom” (Heb 11:6). 

Tron ett erbjudande att ta emot. 
Jesus vill ha en relation med dig. Jesus levde dog och uppstod från det döda och är idag närvarande 

hos oss genom sin Ande. Jesus vill genom sin Ande bo hos varje människa som vill ta emot honom i 

sitt hjärta.   

Bed till Jesus. Jesus om du finns så vill jag tro på dig och följa dig. Låt mig på ett tydligt sätt få en 

erfarenhet av din närvaro i mitt liv. Hjälp mig att lita på dig och följa dig. Amen. 

Det här är början. Som kristen blir man aldrig färdig utan relationen med Jesus växer och fördjupas 

genom de erfarenheter och upplevelser livet ger dig. 

Bibeln öppnade sig! 
När Jesus fick ta hand om mitt liv blev Bibelns texter levande. Jag förstod att Bibeln vittnar om Gud 

och om Guds kärlek till sin skapelse och till människan. Det är människor som mött Jesus, levt med 

Jesus som vittnar för mig och dig om sina upplevelser med Gud, Jesus och änglar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Guds frid genom Jesus Kristus! 

mats.wedberg@equmeniakyrkan.nu 
076-112 5978 

 https://equmeniakyrkan.se/skanninge 

”Jag lägger mig ner i 

frid och sover. Du, 

Herre, låter mig bo i 

trygghet ” (Ps 4:9).  

”Förtrösta på Herren av hela ditt 

hjärta, och lita inte till ditt eget 

förstånd. Tänk på honom var du 

än går, så skall han jämna vägen 

för dig” (Ords 3:5–6). 

Låt Jesus få 

besegra ondskan 

i världen genom 

att du och jag 

litar på Jesus och 

låter Jesus 

vägleda oss.  

Bed att Jesus tar 

hand om ditt liv! 
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