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Det finns olika hinder att klara av när du lämnar det förflutna bakom dig, och vart 
och ett av dessa hinder måste tas bort om du skall kunna komma in i ett segerrikt 
kristet liv. Det andra hindret vi skall behandla är brist på vision.  

BRIST PÅ VISION 
I Ordspråksboken sägs det bland annat att de människor som inte har en vision 
skall dö. Ord. 29:18 
För att kunna ta med sig Israels barn ut ur Egypten, måste Gud finna en ledare 
och sedan ge honom en vision om projektet. 2 Mos.  3:1-16 
Moses var emot visionen och menade att folket inte skulle tro honom om han for 
till Egypten för att göra verklighet av Guds vision. 2 Mos.  4:1 
Gud var tvungen att pressa Moses en del innan han åtog sig att flytta tre miljoner 
människor jämte deras boskap ut från Egypten till det förlovade landet. vers 2-17 
Moses var inte så säker på att visionen skulle bli verklighet och han ljög för sin 
svärfar. vers 18 
Men på vägen till Egypten övertygade Moses sin broder Aron att visionen var 
sann och gick att genomföra, och de båda övertygade de äldste av Israels barn. 
vers 27-31 

OTRO FÖRDUNKLADE VISIONEN  
De äldste förlorade all tro och förkastade visionen när Satan började pröva dem. 
2 Mos.  5:14-21 
Att de inte trodde skapade tvivel hos Moses. vers 22-23  
Gud fick återuppväcka visionen hos Moses igen. 2 Mos.  6:1-8 
Moses försökte återuppväcka visionen hos folket, men de förkastade den. vers 9 
Farao styrdes av Satan och hade det svårt värre att förstå visionen och gå med 
på den. 2 Mos.  8:25-32 
 

De som har Satan till herre tar bara till sig Guds vision när smärtgränsen 
når en katastrofal nivå!   2 Mos. 12:29-33 
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DET ÄR SVÅRT ATT HÅLLA EN VISION VID LIV  
Gud visste att han inte kunde lita på Israels barn och ledde dem ut i vildmarken 
där han kunde samla dem och tvinga dem till att fortsätta enligt visionen även när 
de inte ville det. 2 Mos.  13:17-18 
Visionen bland folket dog när de kom till Röda havet med den egyptiska armén i 
hälarna. Det vanligaste ropet bland de trolösa var “Låt oss gå tillbaka till 
Egypten och tillbaka till slaveriet, bara vi får mat!” 2 Mos.  14:9-12 
Visionen var djupt rotad i Moses och de kunde inte vända tillbaka. Sannheten i 
Guds vision var det enda som betydde något. vers 13-29 
Det känns lätt att sjunga och dansa efter en seger, men man kan inte sjunga och 
dansa före en seger om man inte har en vision. 2 Mos. 14:30-31; 15:1-13 
Några dagar efter den största segern man dit intills sett gick Israels barn ner sig 
när de blev utan mat. 2 Mos. 16:1-3 
Gud svarade dem genom att låta manna falla från himlen. vers 11-18 
Men sådana under bygger inte upp tro och bevarar inte visionen. 2 Mos.  17:1-7 

EN FÖRLORAD VISION ERSÄTTS AV AVGUDADYRKAN  
Moses var på berget i 40 dagar och var den ende som hade en personlig 
gemenskap med Gud. Moses älskade Gud, inte för de saker han kunde få från 
Gud, utan därför att Han var Gud.  
Om du inte har ett personligt förhållande med Gud och älskar honom för vad han 
är, så kommer du inte att förstå den vision som du får från Gud. Folket beslöt 
följande när Moses hade varit borta i 40 dagar: ”Moses är försvunnen. Vi känner 
inte själva Gud så låt oss göra en egen gud som kan bo hos oss och vara hos 
oss hela tiden.” 2 Mos. 32:1 
Aron hade aldrig sett Gud, hade inget förhållningssätt till honom, och älskade 
honom inte. Aron älskade Moses, och medan Moses var borta, dog visionen i 
Arons hjärta och han lydde folket och gjorde dem en avgud i guld. vers 2-6 
Gud blev inte förvånad och sade till Moses att folket av sig själva hade blivit 
fördärvade i sinnet. vers 7-9 
Istället för att gå med på att folket skulle förgöras för Guds hand och Israel börja 
på nytt, ville Moses inte släppa visionen och bönföll att Gud skulle spara folket. 
vers 10-13 
Gud ångrade sig och sparade folket. vers 14 
Där det inte finns en vision finns det bara förvirring och omoral. vers 25 
Visionen hade borrat sig så djupt in i Moses att han till och med var beredd att 
offra sin eviga frälsning för att Gud skulle förlåta folket. vers 30-35 
Jesus offrade sig och gick i döden för att vi skulle få liv! 
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GUD KAN INTE GE SEGER ÅT MÄNNISKOR UTAN TRO 
Gud testade Israels barn när han ledde dem till det förlovade landets gräns. Det 
var en prövning av deras vision. Tolv ledare utvaldes som spejare för att utforska 
landet; tio av männen förlorade tron på visionen och kom tillbaka med otro, men 
Kaleb och Josua hade fortsatt tro på visionen och de sade: ”Vi  kan erövra detta 
land, det blir inte svårt.” 4 Mos. 13:25-33 
Åter ropade de som var otrogna Guds vision: ”Låt oss gå tillbaka till Egypten!” 
4 Mos.  14:1-4 
Gud hade inte tänkt ha en hög med snyftare när 
Israels barn tågade in i det förlovade landet, som 
skulle bli besegrade av folken som bodde där. På 
samma sätt är det inte snyftare Gud använder 
idag, utan de som tror på seger! 4 Mos. 14:5-10 
Gud hotade att döda dem alla och börja från början med bara Moses  som åter 
bad Gud om förbarmande för sitt folk. vers 11-19 
Det kommer en dom när du förlorar den vision som Gud har gett dig. vers 20-37 

DET BLIR INGEN SEGER UTAN EN VISION  
De otrogna israeliterna förstod att de hade gjort sitt livs misstag men de ville inte 
vandra runt i ödemarken i 40 år och dö där, så de beslutade sig för att ta det 
förlovade landet och lägga det under sig. Men smörjelsen var inte kvar, de 
handlade i köttet och förlorade högeligen. vers 39- 45 

MISSNÖJE – EN SYND 
Missnöje var den synd som fick Lucifer att falla, det var den synd som kom Eva 
på fall och hon tog Adam och hela människosläktet med sig under syndens 
förbannelse. Satan är en mästerlig bedragare och synden är det starkaste vapnet 
i hans arsenal. 
Leviten Kora var inte nöjd med tingens utveckling. Han hade blivit dömd till 
döden, att vandra i ödemarken, och gillade det inte. Istället för att ta ansvar för 
sin otro, beslutade han sig för att klandra Moses och arbetade hårt för att få bort 
honom som israeliternas ledare. 
Dett är det vanligaste sätt varpå Satan startar uppror på, när en person är 
misslyckad och olycklig; han finner en ledare som man kan skylla på. Kora 
brydde sig inte alls om visionen vid denna tid i sitt liv; han mådde dåligt och 
behövde ha sällskap. Han var dock mäktig att ställa upp 250 furstar som höll 
med honom om att Moses skulle avgå, och dessa höll med om att Kora skulle ta 
över. 4 Mos. 16:1-3 
Moses blev förkrossad och kunde bara vädja till HERREN att upproret skulle gå 
om intet. vers 4-11 
De andra ledarna vägrade att komma till Moses och tala med honom. vers 12-14 

När folket förkastade sin 
vision, så förkastade de 
Gud!  
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Moses anklagades orättfärdigt av dessa män, som inte brydde sig om visionen 
eller vad som skulle hända med Israel; de var arga och ville hämnas och Moses 
var den de ville straffa. Moses visste att han gjort sitt bästa i ledningen för folket 
och hade till och med erbjudit sitt eviga liv i lösen om Gud förlät Israels barn. 
vers 15-18 
Gud gav sitt svar och alla upprorsmän och deras familjer dödades. vers 19-35 
Men missnöjessynden fanns kvar i lägret eftersom en del andra blivit infekterade 
av denna sjuka och inte kunde låta sitt missnöje fara. vers 41-43 
Moses fick gå i bön igen, för att Gud inte skulle utrota hela den generationen, och 
missnöjessynden avbröts men togs inte bort och den låg och grodde som en 
varböld tills hela generationen hade dött. Gud dödade 14 700 människor för att 
stävja upproret. vers 44-50   

SAMMANFATTNING 
Missnöjets starka demoniska krafter bär ansvaret för brustna äktenskap, uppror i 
ungdomen, problem på arbetet och slitningar inom kyrkor.   
Vi kristna är skyldiga att resa oss om det finns ett bibliskt fel och korrigera det. 
Men om det inte finns ett genuint skäl och det rör sig om någon som vill använda 
sin vrede, missnöje, avund, konkurrens, förakt, osäkerhet etc., då behöver vi 
ångra oss och be Gud att han helar våra känslor. 
Gud har gett varje kristen en vision för livet, men det finns även en gemensam 
vision där de troende går samman och lägger sina resurser i en församling eller 
en missionsorganisation.  
Ingen människa lever för sig själv, så det är viktigt att du känner ditt livs vision 
och att den överensstämmer med den kristna gemenskap som du tillhör. 
Och kom ihåg; Det var Jesus som grundade kyrkan och sade till de som trodde 
på honom att de skulle arbeta tillsammans i endräkt och älska varandra. 1 Joh. 
2:15-21 

 
KAN DU SE KLART? ÄR DU NÖJD? 

 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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