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Håll fast vid evangeliet och den 

ursprungliga kallelsen 



Vad är vårt uppdrag? 
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 Matt 28:18-20 Mig är given all makt ... 

 Mark 16:15-20 Tecken och under åtföljer ORDET 

 Jud v3 Kämpa för den tro som en gång för alla överlämnats 

till de heliga 

 Rom 10:17  Tron kommer av predikan (av hörandet) av Kristi 

ord 

 

 

 



Vad är då evangeliet? 
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 1Mos 1-3  

 Människan skapad till Guds avbild (inte likhet) 

 Syndafallet 

 Kvinnans säd skall söndertrampa ormens huvud 

 Joh 3:16-18 Människan är under domen och Gud sände sin 
son för att rädda den fallna människan 

 Joh 14:6 Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till 
Fadern utom genom mig 

 Matt 25 Dubbel utgång, evigt liv – evigt straff 

 2Kor5:17-21 Gud har försonat hela världen med sig själv 

 Joh 6:44 Ingen kan komma till mig (Gud tar initiativet) 



Vad är då evangeliet? Del2 
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GT och NT hör ihop 

Jesus kom inte för att upphäva lagen och profeterna 

utan för att fullborda 

Israel är Guds egendomsfolk, vi är inympade i det äkta 

olivträdet 

Men försoningen måste tas emot personligen i 

omvändelse och efterföljelse 

 



Varför är det så svårt att bara förkunna 

evangeliet 
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 Vi skäms för det enkla evangeliet Rom 1:16 

 Gud fördöljer sig för de visa och kloka 

 Bibelkunskapen ersätts av upplevelser 

 Evangeliet är det glada budskapet för de fattiga och 

behövande. Vi har försökt göra om det till ett glatt budskap 

för de rika och mätta. 

 Syndanöd? Varför då? Vi är ju goda! 

 Det finns en tro att vi måste göra under och tecken, men de 

åtföljer ju ordet! 



Vad åtföljer en sund tro? 
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 Gal 5:22-23 Andens frukt 

 Det som är stort i världen är en styggelse för Gud 

 Att Han växer till och jag blir mindre 

 Att jag öppnar mig för beroende och gemenskap med andra. 
Individualismen minskar. Kroppstanken växer till. 

 Sunt och tryggt barnaskap i nåden. 

 Mer fokus på hoppet, på det Rike som kommer, än här och 
nu. 

 Hunger efter Guds Ord och bön. 

 Prestigen och prestationskravet minskar. 



Vad är då vägen tillbaka? 
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 Bibelns väg är tydlig: omvändelse och bön. Tillbaka till Skriften 
allena. Gör som judarna i Berea. Läs Bibeln. Pröva, studera, 
utforska. 

 Omvändelse betyder att överge det som vi satt tillit till, precis 
som Gud sade till Israel att överge sina avgudar. 
 Offerhöjderna 

 Jer 6:16 Ställ er vid vägarna och spana... 

 ”Försäkring” 
 2Tess 2:9-12 Be om kärlek till sanningen 
 1Tim 6:6 Gudsfruktan och förnöjsamhet 

 Vårt ansvar är att vara trogna förvaltare oavsett resultatet 

 Daniels bön Dan 9:4-10, 15-19 VI som kristenhet har syndat (inte 
dom andra) 


