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DAG 6 
ATT VÄXA GENOM UTMANINGAR

I Ps 112:4, 6-7 står det: ”För de rättrådiga 
går han upp som ett ljus i mörkret, nådig, 
barmhärtig och rättfärdig... Han skall inte 
vackla till evig tid… Den rättfärdige skall 
man minnas för evigt. Han fruktar inte ett 
ont budskap, hans hjärta är frimodigt, det 
förtröstar på HERREN.” 
 
Hur kommer det sig att vissa människor 
kan gå igenom otroliga utmaningar och bli 
starkare av dem, medan andra blir 
utslagna av mindre saker? Hur kan vi stå 
stadigt och vara orädda för dåliga nyheter 
likt personen det talas om i Psalm 112? 
 
I Jakobs brev 1:2-4 står det: Räkna det 
som den största glädje, mina bröder, när 
ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet 
ju att när er tro sätts på prov, så gör 
prövningen er uthålliga. Men låt er 
uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så 
att ni är fullkomliga och hela, utan brist i 
något avseende. 
 
Starka övertygelser stärker. 
 
Att växa genom utmaningar har och göra 
med dina övertygelser – vad du verkligen 
tror på. Hur ser du Gud? Ser du Honom 
som förlåtande och älskande? Om så är 
fallet kommer du att kunna lita på att Han 
tar dig genom svårigheter. Men om du ser 
Gud som en avlägsen domare som väntar 
på att du ska göra ett misstag så att Han 
kan straffa dig kommer du att springa ifrån 
Honom i svåra tider, eftersom du ser 
Honom som problemet istället för svaret. 
 

Oro och fruktan stjäl din tro och hindrar dig 
från att gå framåt. Men när du litar på Gud 
får du en stark tro på Hans tillförlitlighet 
och en säker förväntan på att Han kommer 
att bära dig genom vad som än möter dig i 
livet. 
 
Att maximera ditt liv betyder att ta varje 
tillfälle för att lära sig och växa. Ingen kan 
fly ifrån utmaningar och prövningar; 
skillnaden är hur du bemöter dem. Ta 
Jakobs råd och se dem som ’en gåva’ så 
kommer du ta dig an vilka svårigheter som 
helst utifrån styrka och komma till andra 
sidan med en ökad tilltro till Gud. Om du 
lever på det här sättet är du likt den 
rättfärdige mannen i Psalm 112 – Du 
kommer att öka i visdom och omdöme och 
fortsätta att göra framsteg. 
 
Är ditt liv förankrat? 
Utveckla idag en stark andlig ‘muskel’ 
genom att spendera tid i Hans ord och ta 
det till hjärtat. Bestäm dig för att lära 
känna Gud mer intimt genom varje storm 
och för att ha ditt hopp förankrat i Jesus. 
 
BÖN: Tack Herre att mitt hopp är förankrat 
i Dig. Oavsett vad som kommer min väg 
så väljer jag att tro på att Du älskar mig, att 
du förser för mig och att min framtid är 
säkrad i Dina händer. 
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o Hebreerbrevet 6:19 
o Psaltaren 112:4 
o Psaltaren 112:6-7 
o Jakobsbrevet 1:2-4 

 
Guds ord är nämligen levande och 
verksamt. Det är skarpare än ett 
dubbeleggat svärd, och det tränger 
djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ 
och ande, leder och märg, och avslöjar 
hjärtats uppsåt och tankar. 

Heb 4:12  
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