
Undervisning om “TRO” 

Tron nämns 62 gånger i bible. 

Abraham trode på Gud!  

1. Han hörde Guds röst och lämnade sitt land för att gå till förlovade landet (Kanaans land) 

2. Gud hade lovat honom att välsigna honom hans ättlingar kommer bli oräkninga 

han skulle bli fader till många  

3. Fast han var så gammal och Sara var oxå gammal och deras krop var så gammal 

4. De väntade i tro Gud satt Abrham på prov att han ska offra sin son Isak.  

1 Mosebok 15:6 

Och Abram trodde på Gud, och Gud räknade honom som rättfärdig på grund av hans tro. 

Rom 4:19 Och han försvagades icke i sin tro, när han betänkte huru hans egen kropp var såsom död -

- han var ju omkring hundra år gammal -- och huru jämväl Saras moderliv var såsom dött. 

Rom 4:23 och så fullbordades det skriftens ord som säger: »Abraham trodde Gud, och det räknades 

honom till rättfärdighet»; och han blev kallad »Guds vän». 

När människorna var onda ville Gud förgöra/utrota alla varelse. I allt detta var Noah rättfärdig man. 

Gud talade med honom att han ska börja bygga en båt.  

Genom tro på Guds tilltal byggde Noah båten där det inte fanns hav eller sjö.  

Glaterbrevet 2:16 Svenska 1917 (SV1917) 

16 men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus 

Jesus, hava också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och 

icke av laggärningar. Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt. 

22:2  የምትወደውን አንድ ልጅህን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያም ምድር ሂድ፤ እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መሥዋዕት 

አድርገህ ሠዋው አለ። 

የማርቆስ ወንጌል 

5፥36  ኢየሱስ ግን የተናገሩትን ቃል አድምጦ ለምኵራቡ አለቃ፦ እመን ብቻ እንጂ አትፍራ አለው።   

የማርቆስ ወንጌል 

5፥36  ኢየሱስ ግን የተናገሩትን ቃል አድምጦ ለምኵራቡ አለቃ፦ እመን ብቻ እንጂ አትፍራ አለው።   

የሉቃስ ወንጌል 8:50 

ኢየሱስ ግን ሰምቶ፦ አትፍራ፤ እመን ብቻ ትድንማለች ብሎ መለሰለት። 



"Var inte rädd. Tro endast,” 

 

    

  

 

ወደ ሮሜ ሰዎች 

1፥17  ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደ ተጻፈ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት በእርሱ ይገለጣልና።   

ወደ ገላትያ ሰዎች 3:11ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎአልና ማንም በእግዚአብሔር ፊት በሕግ እንዳይጸድቅ ግልጥ ነው። 

ወደ ዕብራውያን 10:38  ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል ወደ ኋላም ቢያፈገፍግ፥ ነፍሴ በእርሱ ደስ አይላትም። 

 

 


