
Ett enda namn ger avtryck; Att leva i Tro 
Predikan på EFS Årskonferens 2014. !
Joh 12:44-46 !
”Ett enda namn ger avtryck” är temat för den här predikan.  
Hur gör vår Herre Jesus Kristus avtryck i den här världen? 
Jo, han har valt att göra det – inte enbart men oftast - genom människor som tror på hans namn. !
Vad är tro? Definition?  
”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se” (Heb 11:1) 
Tro är i grunden beroende – Ett beroende av Gud. Att göra sig själv beroende av Gud. !
Det finns en stor skillnad mellan ”tro att” och ”tro på”. 
För många kan det vara ganska enkelt att tro att Gud finns, eller tro att Jesus kan göra under. 
Men de vågar aldrig riktigt tro på det. 
Tillåt mig förklara skillnaden med en berättelse:  !
Blondin var en berömd lindansare som var verksam på 1800-talets senare hälft. Han var mest 
berömd för att han brukade gå på lina över Niagarafallen, 50 m över vattnet. Han var så skicklig att 
han ibland gick på styltor på linan, och en gång lagade han till och med mat och åt den, 
balanserande över avgrunden.  
Vid ett tillfälle besökte hertigen av Newcastle Niagarafallen för att se Blondin utföra sitt nummer. 
Denna gång gjorde Blondin något nytt och körde en skottkärra över. På andra sidan lastade han i en 
säck potatis och körde tillbaka ekipaget på linan. Alla applåderade och var otroligt imponerade. 
Blondin gick fram till hertigen av Newcastle och frågade, "Tror ni att jag kan köra en person i 
kärran?" "Javisst", svarade hertigen, som verkligen ville se detta hisnande nummer. 
"Hoppa i då!", replikerade Blondin. Varken hertigen eller någon av de andra åskådarna var 
emellertid intresserade.  
Till slut steg en kvinna upp i kärran och fick uppleva den hisnande färden fram och tillbaka. Det 
visade sig vara Blondins egen mamma. Hon trodde på sin son.  
Tro är att våga, att "hoppa i"! Men tron är inte blind. Blondins mamma hade sett sin son utföra 
livsfarliga lindansarnummer tusentals gånger, och litade fullt på honom. Hon var beredd att lägga 
sitt liv i hans händer. På samma sätt handlar kristen tro om att våga lägga sitt liv i Jesu händer. 
Att gå från ”tro att” till ”tro på”. !
Tro att Jesus kan göra under, förvandla omständigheter, frälsa eller annat kan vara ganska enkelt 
och riskfritt. Vi stannar vid ett teoretiskt försanthållande av hans makt och kraft. Vi tror att Jesus 
kan göra stora saker i andra delar av världen, genom andra församlingar eller genom andra 
människor. !
Men att tro på det innebär att faktiskt lägga sitt eget liv i hans hand och handla som att det vore sant 
för mig, för mitt liv, idag. Då tror vi på Jesu kraft som verksam i och genom mig och mitt 
sammanhang. När vi möter någon som är sjuk, så ber vi för honom i tro på att han kan bli frisk. När 
vi möter någon som inte är kristen, så berättar vi om Jesus i tro på att Jesus kan möta henne och 
rädda henne. När vi möter på situationer eller omständigheter där förtvivlan och mörker råder, så 
vet vi att hopp, befrielse och ljus finns i tron på Jesus som världens hopp, världens ljus och den 
store Befriaren. 



!
Tro är en absolut nödvändighet. Som författaren till Hebreerbrevet skriver: ”Utan tro kan ingen 
finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som 
söker honom.”                       !
Men trosförkunnelse är en infekterad sak i vårt land och i vår tid. Många av oss reagerar lätt 
negativt när vi hör talas om att det krävs tro av oss. Tro för att bli frälst, tro för att bli helad, tro för 
att få del av Guds välsignelse, tro för att komma in i himmelriket. Och så luras vi till att tro att tro är 
en gärning – något som vi ska prestera. 
Tro är ingen gärning – tro är inte något vi kan pressa fram eller bygga upp på egen hand. 
Tro är något som skapas i oss av Gud själv. Det är en gåva. !
Trons objekt är aldrig någonsin vi själva, så att fokus ska ligga på vår tro.  
Trons objekt är alltid Gud. 
Därför är det inte alls så viktigt att vi har en stor och stark tro på Gud. Det viktiga är att vi tror på en 
stor och stark Gud.  
Allting som förmedlas genom tro är Guds verk. 
Frälsning är Guds verk. Helande är Guds verk. Befrielse är Guds verk. Kraftgärningar är Guds verk. 
Tjänande i kärlek är Guds verk. Osv… 
Tron är kanalen som gör det möjligt för oss att uppleva det och ta emot det. 
Många är de tillfällen genom historien då Gud inte kunnat göra avtryck på det sätt han hade tänkt, 
på grund av att trons kanal vid just det tillfället inte var öppen. 

− Israels folk vid gränsen till Kanaans land första gången.  
− För att inte nämna alla tillfällen i mitt eget liv – och för kyrkan i vår egen tid. !

Men det finns också otroligt många tillfällen där Guds rike kunnat bryta igenom med sin fulla kraft 
och härlighet – där Gud verkligen gjort avtryck – på grund av att små, vanliga människor valt att 
fullt ut lita på Guds storhet och makt. 

− Mose som delar Röda havet genom att sträcka ut sin stav. 
− Maria som med sin lilla kropp ställer sig själv till Guds förfogande, frågande ”Hur ska detta 

ske?” Men samtidigt med stor förtröstan: ”Må det ske med mig som du har sagt”. 
− Petrus och Johannes som möter den lame mannen vid Sköna porten och ”genom tron på 

hans namn” fick förmedla styrka åt mannen så att han kunde resa sig och gå. 
− Och alla tillfällen fortfarande – i vår egen tid – då Jesus griper in med sin makt och kraft. !

Det är så som Gud har valt att göra sina avtryck i den här världen – genom oss! 
Han vill använda sina bräckliga lerkärl till att visa sin egen storhet, som Paulus skriver: 
”Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från 
mig” (2 Kor 4:7) 
I slutändan kommer det ju inte an på oss. Vi är bara kallade att vara kanaler för Guds nåd, Guds 
kärlek, Guds läkedom, Guds frigörande och Guds kraft. Det är hans uppgift att stå för vad han har 
lovat. Det är hans uppgift att göra det omöjliga möjligt. 
Det är så som Petrus förklarar helandet av den lame mannen vid Sköna porten. 
Han säger: ”Israeliter, varför stirrar ni på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi 
fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra Fäders Gud, har förhärligat sin 
tjänare Jesus … Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser 
här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er 
åsyn” (Apg 3:12-13, 16). 



Genom tron – inte på grund av tron. 
Det är på grund av Jesus och hans kraft som helandet sker. 
Men det sker genom tron – genom den kanal som Gud har valt att använda sig av i den här världen. 
Genom dig och mig, vanliga enkla människor, som tror på en livsförvandlande Herre. 
En Herre som vill gripa in, agera och vara aktiv i den här världen, i människors liv. 
Och som har valt att göra detta genom människor som tror. 
Genom människor som går i tro – på hans namn. !
Till EFS som missionsrörelse i Herrens år 2014 finns en kallelse och en utmaning att gå i tro. 
Vi är historiskt och i vår ”kultur” väldigt bra på att ”tro att”. Vi är duktiga på teoretisk teologi.  
Vi har inga större problem med tron att Jesus är Guds son, tro att han föddes av en jungfru, tro att 
han är herre över himmel och jord, tro att han kan möta och frälsa människor idag, tro att han kan 
hela sjuka och uppväcka döda och tro att han en dag ska komma tillbaka till jorden för att slutligen 
segra över satan. 
Men tror vi på allt detta? Dvs lever vi våra liv dag efter dag som att det verkligen är så? 
Delar vi evangeliet med våra vänner och grannar, i tro på att de kan få möta Jesus? 
Frågar vi om vi kan få be för vår arbetskamrat som är sjuk, i tro på att Jesus är den store Läkaren? !
Detta är utmanande frågor som vi behöver ställa oss själva i rannsakan och bön. Vi är, som Kristi 
kropp, Guds händer, fötter, ögon och öron på den här jorden. Han fortsätter att göra avtryck - men 
genom oss! Genom människor som ställer sig till hans förfogande. Låt oss bli en Jesus-rörelse som 
inte bara håller för sant på ett teoretiskt plan att han är universums Herre - utan också handlar som 
om det vore sant, varje dag, i våra egna liv!


