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ATT VERKA FOR GUD 
Nar Jesus vandrade pa jorden i en manniskokropp, sa talade han om att det 
skulle komma en dag nar ingen manniska skulle kunna verka for Gud. Denna 
sanning ar sallan omtalad for de kristna av pastorer, larare, profeter och 
evangelister. Joh.9:1-5 
 
SATANS UTMANING EMOT GUD 
Om vi ser pa saker och ting ifran Djavulen och hans efterfoljares perspektiv, sa 
har Guds Rike pa denna jorden icke varit mycket framgangsrikt. 
q Adam och Eva valde Djavulen istallet for Gud . 1 Mos.3:1-6 
q De vuxna Israeliter som Gud ledde ut ur Egypten, circa 2 millioner av dem, 

endast tva (Josua och Kaleb) fick tillstand att komma in i Loftets Land.  
4 Mos.14:20-34; 5 Mos.31:22-23; 34:1-5 

q Israels barn kunde icke behalla Loftets Land; forst sa blev de tio norra 
stammarna utslangda och tagna till fangenskap, sedan hande samma sak till 
Juda och Benjamins stammer. 2 Konung.17:1-18; 25:1-26 

q Cirka 30 000 tusen judiska man och kvinnor foljde Jesus, men endast 120 
fanns kvar med Jesus pa pingstdagen. Joh.6:66-71; Apg.1:15  

q Det tog Djavulen endast 200 ar att innastla sig i de kristna forsamlingarna och 
korruptera Jesu forsamling innifran, och halla den i ett jarngrepp under 1100 
ar.  Gud anvande Martin Luther till att reformera forsamlingen och aterstalla 
sanningen om fralsningen.  Men aven detta verk har nu mer eller mindre blivit 
forstort av Djavulen. 

 
KAMPEN OVER SJALAR AR FRUKTANSVART HARD 
q Gud har sagt i sitt Ord, att endast en liten kvarleva skall bli raddade i varje 

generation.  Detta ar en hard sanning att forsta! Jesaja 10:20-23; 
Matt.7:13-14 

q Gud har i det forgagna rest upp en mur emot det onda. Jesaja 59:11-21 
q Men under den sista tiden pa jorden, sa kommer aven detta skydd att bliva 

borttaget och kvarlevorna kommer att minska och minska och till slut blir det 
inget kvar. 2 Tess.2:1-12 

q Jesus har varnat oss for dessa tider av bedrageri. Matt.24:20-24 
q Tecknet pa att Gud har overgivit en manniska ar otro! Rom.1:21-32;  

2Tim.3:1-7  
q Om du kan synda och icke vara besvarad over detta, sa skall du veta att den 

Helige Anden har dragit sig undan dig och du har blivit given over till ett 
avfalligt sinne! 

 
Har du oron till att hora med? 


