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3:e sönd. efter Trettondagen, tema: Jesus ska-
par tro. Predikotext: Hebr 11:1–10. 

1 Tron är en övertygelse om det man hop-
pas, en visshet om ting som man inte ser. 2 
Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. 3 
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. 

4 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. 

5 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. 6 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. 

7 I tron byggde Noa en ark i helig fruktan 
för att rädda sin familj, efter att Gud hade 
varnat honom för det som ännu ingen hade 
sett. Genom tron blev han världen till dom 
och ärvde den rättfärdighet som kommer 
av tro. 

8 I tron lydde Abraham när han blev kallad 
att dra ut till ett land som han skulle få i arv, 
och han gav sig i väg utan att veta vart han 
skulle komma. 9 I tron levde han i löftes-
landet som i ett främmande land. Han 
bodde i tält med Isak och Jakob som var 
medarvingar till samma löfte, 10 för han 
väntade på staden med de fasta grundva-
larna vars byggmästare och skapare är 
Gud. 

Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är 
sanning. Amen. 

Bön: Käre Jesus! Låt oss få se dig i ditt Ord, 
och ge oss den rätta tron på dig. 

Kapitel 11 i Hebreerbrevet har man kallat 
trons höga visa. Det ställer fram för oss en 
lång rad trosvittnen från Gamla testamentet. I 
vårt textavsnitt nämns fyra: Abel, Henok, Noa 
och Abraham. Sedan följer ännu Mose, och 
helt kort omnämns Gideon, Barak, Simson, 

Jefta, David Samuel och profeterna. I kap. 12 
nämns alla gemensamt som en stor sky av 
vittnen, och de visar alla fram emot Jesus, 
trons upphovsman och fullkomnare.  

Vi ska se lite närmare på de fyra som ingår i 
vår text, men vi börjar med de tre första ver-
serna som är en överskrift över hela kapitlet. 

Trons definition 

Den första versen kan ses som något av en 
definition på tro.  

Tron är en övertygelse om det man hoppas, 
en visshet om ting som man inte ser.  

Vi fäster först ögonen på objektet för tron: det 
som man hoppas, ting som man inte ser. Det 
är det som är föremålet. Vi studerar inte tron 
för att komma underfund med vad tron är. 
Nej, vi fäster blicken vid det som är trons fö-
remål. Vad var det som de gammaltestament-
liga trosvittnena hoppades på? Vad var det 
som de inte såg, men som de hade visshet 
om? 

Vi kollar vad den grekiska grundtexten har för 
ord. Övertygelse är en översättning av 
hypóstasis, vars konkreta betydelse är under-
lag, grundval, kärna, essens, väsen, substans, 
eller i överförd mening övertygelse, tillförsikt. 
Man kunde säga att ordet innebär en materia-
lisering av det som man hoppas på, det är 
verkligt. Det som man hoppas på finns redan 
här och nu som en verklighet. 

Ordet visshet är på grekiska elenkhos, som 
också betyder bevisning, evidens, och motsva-
rar det uttryck som man brukar använda i ma-
tematiken: vilket skulle bevisas. Det utsäger 
alltså att föremålet för tron, det som man inte 
ser, är en bevisad verklighet. Det finns för 
trons öga lika säkert som det som vi ser fram-
för oss med våra kroppsliga ögon. 

(Prof. Jukka Thurén framförde vid en kurs en 
egen finsk översättning som är omöjlig att få 
ordagrant översatt till svenska: Usko on toivo-
tun todellisuus ja näkymättömän näyttö.) 

Då inser vi vilket starkt ord tron är:  

Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd.  
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De hade en konkret visshet om det som ännu 
låg framför dem, som de hoppades på. Det 
var verkligt för deras ögon! Så var det ju också 
när profeterna skådade vad som skulle ske, 
som när Jesaja såg Guds lidande lamm för 
sina ögon. För honom var det en verklighet.  

Vi ska också fästa ögonen vid vers 3, som är 
en oerhört viktig vers i dag, när den s.k. ve-
tenskapen kommer med sina falska utsagor 
om vad de tror har skett i början. Det är verk-
ligen skäl att använda ordet tro, fast de inbillar 
sig att de har sett sanningen när de tror på att 
slumpen förorsakat hela universum med en 
stor smäll och att alla levande varelser har 
kommit till och fått alla sina fantastiska egen-
skaper genom slumpens nycker. Nej, Den He-
lige Ande vet bättre:  

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. 

Det vi ser har inte kommit till av något som 
man sett förut. Det kom till genom Guds ord 
och så blev det synligt, så att vi kan se det. 

Här är det fråga om samma tro som fäderna 
hade när de såg framåt i tiden, men här är det 
ett bakåtriktat seende: Vi ser genom tron vad 
som skedde för tusentals år sedan, när Gud 
skapade. Vi ser att Gud sade, och det blev, 
och det stod där. Där ser vi den härliga natu-
ren som Gud skapade, och som växte fram 
dag efter dag, och där ser vi Adam i den full-
komliga lustgården när han presenteras för 
alla djuren och ger namn åt dem. Det tror vi, 
därför att Gud har uppenbarat det för oss så 
att det är verkligt för våra ögon. 

Vi ska nu gå till de fyra trosvittnena som vår 
text talar om. 

Abel 

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. 

Kanske tycker vi att det är underligt att Abel 
nämns som ett trosvittne. Vi har ju inte ett 
enda ord som uttalats av honom i 1 Mos 4. 
Ändå står det: Genom tron talar han än.  

Det var genom sin gärning som Abel visade 
sin tro. Han bar fram ett bättre offer åt Gud än 
Kain. Det offer som Abel bar fram tog han av 
djurens fett. När Abel offrade, måste ett djur 
sätta livet till. Blod blev utgjutet. Hebreerbre-
vet säger (9:22): 

Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. 

Det som Kain offrade behagade inte Gud, 
även om han avstod från en del av sin skörd åt 
Gud. Hans gudstjänst var självvald. Den var 
inte efter Guds sinne. Vi vet inte hur Gud ut-
tryckte sitt missnöje. Men det står att han inte 
såg till Kains offer. 

Eftersom Abels tro var en visshet om det som 
en gång skulle ske, det som hans ögon ännu 
inte hade sett men som han såg konkret i tron, 
så handlar det om att han såg Jesus som offra-
des som Guds lamm för världens synder. Han 
hade fått löftet om honom av sina föräldrar, 
som hade hört av Gud att kvinnans avkomma 
skulle trampa sönder djävulens huvud. Och 
denna avkomma väntade han på. Han var Je-
sus, Messias. 

Henok 

Sedan har vi ett vittne som vi inte ofta talar 
om.  

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. 

Henok berättas det om i 1 Mos 5:21–24: 

När Henok var 65 år blev han far till Me-
tushela. Och sedan Henok hade fått Me-
tushela vandrade han med Gud i 300 år 
och fick söner och döttrar. Henoks hela ål-
der blev alltså 365 år. Sedan Henok så 
hade vandrat med Gud fann man honom 
inte mer, för Gud hade hämtat honom. 

Det är väldigt intressant att läsa om de första 
människorna, så låt oss göra en liten parentes. 
Särskilt väcker det ju vår uppmärksamhet att 
de levde så länge. Adam var 130 år när Set 
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föddes. Sedan levde han ännu 800 år och fick 
många barn till. Seth blev far till Enosh när 
han var 105 år. Enosh fick Kenan vid 90 års 
ålder. Kenan blev far till Mahalalel när han var 
70 år. Sedan har vi Mahalalels son Jered, som 
han fick vid 65 års ålder. Det var Jered som 
blev far till Henok när han var 165 år gam-
mal. Henok var alltså Adams sonsons (Enosh) 
sonsons (Mahalalel) sonson. Adam var 625 år 
gammal när Henok föddes, men han fick inte 
uppleva den dagen när Henok hämtades av 
Gud. Då skulle Adam ha varit 990 år, men 
han blev ju ”bara” 930! Det är helt fascine-
rande att tänka oss tillbaka till de tiderna när 
patriarkerna levde tillsammans. Tänk vilken 
samlad kunskap! Det här med de långa åld-
rarna är inget att skratta åt eller håna. Då hade 
människan en oerhört rik genbank och var 
livskraftig på ett helt annat sätt än idag. 

Det står ingenting om Henoks liv och gär-
ningar i Hebreerbrevet. Det står bara att han 
fick vittnesbörd att han hade behagat Gud, 
och det var genom tron. 

Judas nämner en profetia av Henok (Jud 
1:14f), som han återger efter den apokryfiska 
Första Henoksboken: 

Se, Herren kommer med sina mångtusen 
heliga för att hålla dom över alla och ställa 
varje själ till svars för alla de gudlösa gär-
ningar de gjort och för alla de hårda ord 
som gudlösa syndare har talat mot honom. 

I Första Moseboken står att Henok vandrade 
med Gud. Det var alltså trons liv han levde, 
och det behagade Gud. Att vandra med Gud 
är det samma som att leva i tro. Också för ho-
nom gällde, att han var viss om frälsningen 
genom Honom som skulle komma. 

Noa 

I tron byggde Noa en ark i helig fruktan för 
att rädda sin familj, efter att Gud hade var-
nat honom för det som ännu ingen hade 
sett. Genom tron blev han världen till dom 
och ärvde den rättfärdighet som kommer 
av tro. 

När det gäller Noas tro har vi ett fint exempel 
på att inte se och ändå tro. Det är precis det 
som Jesus också säger till Tomas efter att han 

hade erbjudit honom att sticka sitt finger i 
hans händer och sin hand i hand i hans sida 
(Joh 20:29): 

Du tror därför att du har sett mig. Saliga är 
de som inte har sett men ändå tror. 

När Noa byggde sin ark hade han ännu inte 
sett något av den förödelse som skulle drabba 
världen. Det han hade sett var all den ogudak-
tighet som florerade runt om. Och det gav ho-
nom helig fruktan, för han visste att Gud inte 
kan tåla ogudaktighet och synd. Hans tro blev 
världen till dom, och genom sin tro på det 
som han inte hade sett, och också på den 
frälsning som arken blev en förebild till, blev 
han ett föredöme i tro. 

Abraham 

Så har vi då slutligen patriarken Abraham, 
som kallas trons fader. 

I tron lydde Abraham när han blev kallad 
att dra ut till ett land som han skulle få i arv, 
och han gav sig i väg utan att veta vart han 
skulle komma. I tron levde han i löfteslan-
det som i ett främmande land. Han bodde i 
tält med Isak och Jakob som var medar-
vingar till samma löfte, för han väntade på 
staden med de fasta grundvalarna vars 
byggmästare och skapare är Gud. 

Vårt textavsnitt behandlar bara den del av Ab-
rahams liv då han kallas ut från det hedniska 
Kaldéen till det land som Gud lovade honom 
och hans efterkommande. Redan där ser vi 
hans tro på det som han inte hade sett, löftet 
om staden med de fasta grundvalarna. Och då 
menar Hebreerbrevets författare inte det jor-
diska Jerusalem. Det förstår vi av kap. 12, där 
Sions berg, den levande Gudens stad, också 
kallas det himmelska Jerusalem. Det är en 
stad som har fasta grundvalar och skakar inte 
som Sinai en gång skakade. Det riket är upp-
rättat av Jesus, det nya förbundets medlare. 

Abraham blev också prövad i löftet om en 
son. Uppfyllelsen dröjde så länge att det blev 
mänskligt sett omöjligt att hans hustru Sara 
skulle få barn. Trots att han, som det står, var 
så gott som död, och trots att Sara var överå-
rig, blev Abraham stamfar till ett folk som var 
så talrikt som himlens stjärnor. 



Vasa, Settlementcentrum, 22.1.2017 / Ola Österbacka �  ( � )4 4

Senare kom Abraham att möta en ännu svåra-
re prövning, när han ombads av Gud att offra 
sin son Isak. Om det står det att Abraham räk-
nade med att Gud har makt att till och med 
uppväcka från de döda. Där är Abraham ett 
trosvittne om Jesus, som blev det lamm som 
skulle offras för att Isak skulle få leva, och som 
uppstod från de döda. 

Summering 

Alla de här trosvittnena såg den frälsning som 
Gud skulle verkställa genom sin Son. De såg 
Jesus i tron, fast han inte kunde ses med deras 
fysiska sinnen. Löftet om Jesus var det som gav 
dem tron. Därför kan denna sky av vittnen 
påminna oss om förmaningen i Hebr 12:2: 

Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons 
upphovsman och fullkomnare. För att nå 
den glädje som låg framför honom uthär-
dade han korset, utan att bry sig om 
skammen, och sitter nu på högra sidan om 
Guds tron. 

Tänk vilket vittnesbörd dessa troshjältar ger! 
Och så mycket man mister om man förnekar 
att de trodde på samma Herre som vi, eller att 
de överhuvud taget har funnits till. 

Om du funderar på hur du ska kunna tro, ska 
du se på Jesus. Om du tycker att din tro är 
svag, ska du se på Jesus. Du har så mycket 
större orsak att se på honom än de trosvittnen 
som vi har mött i GT. För de hade inte mött 
honom fysiskt. Vi däremot har vittnesbörd av 
människor som själva har mött honom och 
som kan ge oss ett fast vittnesbörd om hans liv 
och verk för oss. I GT såg man framåt, mot 
honom som skulle komma. Vi ser bakåt, mot 
honom som har kommit.  

Vi ska ta emot den förmaning som Hebreer-
brevet ger (12:3): 

Tänk på honom som fick utstå sådan fiend-
skap från syndare, så att ni inte tröttnar och 
tappar modet. 

Många gånger vill vår fiende få oss modlösa, 
genom att försöka föra oss i tvivel och otro 
genom att se på oss själva och visa på hur 
mycket som fattas oss i vårt trosliv. Men det är 
inte där vi ska hämta kraften. Genom att vi 
vänder bort blicken från oss själva och ser på 

Jesus, har blicken fäst vid honom varje dag 
och stund, och tänker på honom, skapar han 
tro. Då ska det härliga löftet som Ordet talar 
om, den eviga salighet som vi hoppas på och 
ännu inte ser, bli en verklighet för trons öga. 
För det ska vi tacka honom och tjäna honom 
den lilla tid vi ännu har kvar tills han kommer. 
Amen. 

Lovad vare du Gud, och välsignad i evighet, 
som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och 
varnar oss. Låt din Helige Ande stadfästa Or-
det i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska 
hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, 
kärlek och tålamod intill änden, och blir sali-
ga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


