
Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv 
HUR MYCKET FRI VILJA HAR EN KRISTEN? 

RLJ-1261-SE JOHN S. TORELL 24 OKTOBER 2010 
 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

Gud har gett människan en fri vilja till att tjäna honom, eller göra uppror och tjäna 
djävulen. Detta val gav han först till människan i Edens Lustgård. 1 Mos. 2:16-17 
Gud talade genom Moses till Israels folk för att de skulle tjäna Gud men de 
kunde inte fatta rätt beslut själva. 5 Mos. 30:11-20 
Moses efterträdare Josua påminde Israels folk vid slutet av hans liv att de skulle 
välja vem de skulle tjäna. Jos. 24:14-15 

GÅR DET ATT FATTA BESLUT UTAN GUDS MEDVERKAN? 
Gud hade lovat Abraham och Sara en son, men efter många år av ofruktsamhet 
tog de beslut att ordna saken själva och Abraham gjorde tjänstekvinnan Hagar 
gravid. Gud lade inga hinder i vägen och lät dem fatta fel beslut. 1 Mos. 16:1-6 
Kung David beslutade att bygga ett Herrens hus, templet. Det var en god tanke,  
det inte fanns något galet i det, men det skulle inte bli David som byggde det. 
Gud sände profeten Nathan för att tala om för David att han inte skulle bli den 
som byggde templet. 2 Samuel 7:1-13; 1 Kon. 8:17-19  

Den slutsats vi kan dra av dessa två exempel är att människan ibland får 
göra som hon vill men ibland griper Gud in och säger nej. 

FRI VILJA ENLIGT NYA TESTAMENTET  
Jesus gjorde en liknelse om brukandet av de resurser som Gud har gett varje 
människa. En adelsman hade en vingård. Han skulle resa bort för att skaffa 
tillstång att bli kung. De underlydande skulle sköta gården medan adelsmannen  
var borta. När han kom tillbaka ville han ha en redogörelse för vad de hade gjort 
med sina tillgångar. Det är anmärkningsvärt att adelsmannen inte hade sagt vad 
de skulle använda pengarna till; det var upp till var man att fundera ut det. Luk. 
19:11-13 
Under denna tid var det vanligt för adelsmän att resa till Rom och få till stånd en 
uppgörelse så de kunde återvända som kungar. Jesus tillskriver här sig själv 
rollen som adelsman och vingårdsägare och i framtiden skulle han resa bort för 
att utnämnas till kung och sedan återvända. Men en stor del av folket hatade 
honom och sade till Gud om att de inte ville ha honom som kung om han 
återvände. vers 14 
Adelsmannen blev kung och återvände till vingården i hemlandet för att se vad 
man hade gjort med tillgångarna. vers 15-26 
De som hatade adelsmannen dömdes och dödades. vers 27 
Jämför detta med redogörelsen i Upp. 20:11-15. 



 
 

Du har fått olika färdigheter och gåvor som Gud vill att vi skall vidare- 
utveckla och använda flitigt. Sorgligt nog slösar de flesta människor bort 
sina gåvor och talanger. 1 Kor. 3:1-15 

JESUS GER  OSS FRIHET ATT UTVECKLA VÅRA TALANGER  
När en person blir född på nytt, blir han inte en dum slav som man jämt måste 
säga till vad han skall göra; istället har vi fått myndighet att tjäna Gud som 
enskild individ, som man tycker är passande. Gud kallar folk till olika saker, men 
det är upp till var och en att sätta igång det arbete som Gud har kallat honom till. 
Filipp. 2:12-15 
Jesus kallade apostlarna och gav dem en utmaning. Matt. 10:1; 5-8; Luk. 9:1-5 
Sjuttio andra av hans lärjungar fick samma utmaningar. Luk. 10:1-9 
Lägg märke till att Jesus inte sade till dem vem de skulle hela, vilka demoner de 
skulle kasta ut; det var upp till varje individ att fullfölja sitt kall och besluta hur 
arbetet skulle utföras.  
Den Helige Ande är alltid tillgänglig som ledning men det är upp till varje kristen 
att besluta om de vill ha den Helige Ande i sina liv eller ej. Joh. 16:13-15 
Jesus gav en generell utmaning för alla bibeltrogna kristna under tidens lopp.   
Matt. 28:18-20; Mark. 16:15-18 
Somliga troende får personliga kallelser i sina liv men de måste ändå arbeta ut 
detaljerna i hur det skall göras. Apg. 13:1-5 
Vi måste aldrig glömma att vi har blivit utsända av Jesus, och vi behöver vila i 
Gud och vänta på bönesvar och lyssna och hämta  kraften från Jesus i allt vi gör 
här på jorden. Joh. 15:1-8 

SUMMERING 
Varje person på jorden har fått liv av Gud då han kan tjäna Gud eller Satan. 
Verje kristen måste lära sig att utveckla de gåvor som Gud har lagt ner i honom 
eller henne och anta utmaningen annars blir det inget gjort i Guds vingård. Du 
kan antingen använda dina gåvor eller slösa bort dem!  
Aposteln Paulus var helt nöjd när han låg på sitt yttersta. Hur kommer du att 
känna dig när du ligger för döden? 2 Tim. 4:6-8 

 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 

viktigare att du avslutar den rätt! 
Har du en plan om hur du skall avsluta livet eller driver du bara omkring? 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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