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INLEDNING  
Varför är de två följande sakerna så svåra att uppnå?  
1. Varje kristen vet hur svårt det är att vittna för människor och tala med dem om 

Gud, Jesus Kristus och hans stora frälsningsplan. 
2. Varje pastor som brinner för Gud vet hur svårt det är att få folk i församlingen 

att vandra i helgelse och brinna för Gud.  
Svaret kan man finna i Johannes evangelium, där Jesus talar om för oss att om 
inte Gud drar en människa till sig så kan ingen komma till honom genom sin 
egen vilja (Joh. 6:44; 65). Dessutom är det så att när Gud kallar en person och 
han vägrar höra, vredgas Gud och gör den personen hårdnackad och oförmögen 
till gensvar så att Gud inte kan frälsa dem. 

 Moses prövade Guds nåd till yttersta gränsen. 2 Mos. 4:1-18 
 Jona blev tvungen att smaka på Guds vrede. Jona kapitel 1:1- 2:10 
 Farao fick chansen att svara Gud, men istället för att säga ja, förkastade han 

Gud. 2 Mos. 5:1-9 
 När Farao förkastade Gud förhärdade Gud hans hjärta. 2 Mos.  7:1-5  

 JESAJA VARNADE 
Detta är en tragedi som mycket få kristna tänkt över och har svårt att förstå. Gud 
var beredd att döma Israels barn och kallade Jesaja till sin profet för att det skulle 
vara säkert att varningen nått fram. Jes. 6:1-13 

VARFÖR TALADE JESUS I LIKNELSER?  
 Jesus talade först till allmänheten. Matt. 13:1-9 
 Hans lärjungar frågade Jesus varför han talade till dem i i liknelser och inte på 

ett sätt de kunde förstå. vers 10 
 Därför att Israels folk hade förkastat Gud och vägrade att lyssna till honom 

förhärdade Gud deras hjärtan. verserna 12-15 
 Gud öppnade apostlarnas ögon och resten av de 120 efterföljarna, men inte 

därför att de var bättre än de andra i Israels folk, utan av nåd. vers 16-17 



 Det är samma nåd som ges till alla människor som blir frälsta; vi är utvalda 
från det upproriska och avskyvärda människosläkte som finns på jorden och 
har fått den stora chansen att bli frälsta. Ef. 2:1-10 

JESUS SADE ATT MÅNGA KOMMER PÅ FALL 
 I de följande verserna undervisar Jesus om att även om en del förstår vad det 

går ut på, betyder inte det att de blir frälsta. Många människor blir fångade av 
denna världen, de skulle vilja tillhöra Jesus, men de är inte beredda att ge 
upp världen, ångra sina synder och bli frälsta. Matt. 13:18-21 

 Sedan ger oss Jesus insikt i det procenttal som är födda på nytt men inte 
brinner för Gud. vers 22 

GUD VET ATT FÅ MÄNNISKOR BLIR FRÄLSTA  
Gud visste före Skapelsen, att trots han hade en enastående räddningsplan för 
mänskligheten, så skulle ett fåtal ta emot frälsningen jämfört med de människor 
som ställer sig på Djävulens sida. Matt. 7:13-29 

OM FÅ KOMMER ATT SVARA, VARFÖR SKALL VI VITTNA?  
Detta är en fråga som ställts i generationer allt sedan Jesus gick på jorden. Jag 
kan bara ge er mitt personliga svar: Jag föddes syndare och var på väg till 
helvetet. I min familj var min mormor och två av hennes döttrar födda på nytt; de 
vittnade och bad för mig. Gud placerade också en pingstpastor i mitt liv i 3-5 
årsåldern. Han tog sig tid att förklara himlen för en liten pojke. Han såg till att det 
fanns söndagsskollärare och ungdomsprogram som gav mig en hunger efter 
Gud. Innan jag kom till Amerika, aktiverade Gud män och kvinnor i USA som 
stödde Billy Grahams arbete, så han kunde köpa radio- och TV-tid, vilket fick till 
följd att Gud mötte mig 1965, ställde mig inför evangeliet, drog mig till sig, och jag 
blev härligt frälst. Om dessa trogna, jämte evangelisten Billy Graham, hade blivit 
missmodiga och slutat evangelisera, skulle jag varit död eller fortsatt på min väg 
till helvetet.  
GUD TALADE INTE OM FÖR OSS VILKA SOM SKULLE BLI FRÄLSTA, HAN 
BARA BEFALLDE OSS ATT GÅ UT OCH SPRIDA DE GODA NYHETERNA, 
OCH HAN KOMMER ATT FRÄLSA DEM HAN VILL! JAG ÄR EN AV DEM, 
OCH FÖR DET TACKAR JAG BÅDE HERREN DAG OCH NATT. HUR ÄR DET 
MED DIG? Luk. 10:1-3; Matt. 28:18-20 

 
BLÅS MED TRUMPET I SION! 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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