
EN FRÅGA OM TRO 
Markus 11:12-14, 20-25 

En egendomlig text i moderna ögon. En text med starka symboler. Därför nedtecknad i 

evangelierna. 

 

Ett utslag av dåligt lynne? Lågt blodsocker? 

Handlingen främst profetisk. En till synes levande religion utan frukt. Förbannelse. Se 

tempelreningen. 

Symbolisk – Israels förlorar uppdraget till församlingen tills vidare. Hedningarnas tid. Lk. 

21:24, Rom. 11:25 

Varken Paulus eller de andra apostlarna trodde dock att kyrkan ersätter Israel. Temporärt.  

Sker för att hedningarna ska ta del av Guds nåd. Församlingen en ny gemenskap för både 

jude och grek. 

 

Den andra delen av texten talar om frukten han vill se: TRO. V 22: Tro på Gud! 

 

Han tar handlingen som ett exempel på tro. 

1. Det här var väl inget. Säg till berget att flytta på sig. Jak. 2:19 

a) Observera att det finns ingen tidsbestämmelse.  Se tunnlar. 

b) Förr eller senare sker det. Vi vet inte hur. Men vi tror att det kan ske. 

c) Tron åstadkommer underverk. Människor som ser saker andra inte ser. Sätter 

folk i rörelse. Drar med sig andra i sin vision.  

d) Det finns berg i våra liv som behöver flyttas. 

e) Det finns berg i vår verksamhet som behöver flyttas. 

 

 

Vilken sorts tro? 

1. Inte vetskapen om att Gud finns.  

a) Det vet även de onda andarna och darrar. 

b) Gudstron intuitiv. Varför är folk arga på en gud de inte tror finns? 

c) Gudsbevisen finns om man vill se dem. 

d) Ett verk av DHA. 

 

2. Tron att Gud har en vilja, att han kommunicerar med oss och att han handlar. 

a) Avgudadyrkan är vår egen föreställning om gud och gudar. 

b) Avgudadyrkan ställer oss själva i centrum. Våra begär mm. 

c) Gud talat till oss genom Bibelns ord. Uppenbarat sin vilja. Behöver inte leta. 

d) Talar till oss genom vår ande. Samvete. Glädje. Frid. 

 



3. Tro på Gud. Inte tron på sin tro. 

a) New age. Sekulär tro. Materialism. 

b) En levande tro – en relation med en verklig Gud. –Gud kan göra det här! 

 

 

 

Praktisera tron genom bön. 

Ta bort eventuella hinder – dåliga relationer till andra människor. D.ä. till Gud. 
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