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GUD KALLAR OCH MOSES ARGUMENTERAR 
Biblen har tva kapitel dar detta ar utlagt, hur Gud talade med Moses och hur 
Moses gang pa gang sade att det icke kunde bliva gjort. Ingen skulle tro pa 
Moses och som en sista utvag sade Moses att han icke var kvalificerad for 
jobbet. 
 
q Vem ar jag att jag skall ga? 2 Mos.3:11 
q Jag vet icke ens ditt namn. Vers 13 
q Folket kommer icke att tro att du har sant mig. 2 Mos.4:1 
q Jag har svart att tala, jag kan icke tala infor folk. Vers 10 
q Skicka nagon annan. Vers 13 
 
MOSES BOJER SIG FOR GUDS VILJA 
q Nar Moses sag hur Gud blev arg, sa beslutade han sig for att taga jobbet, 

hellre an att fa uppleva Guds vrede. Vers 18 
q  Moses diskuterade icke sitt nya jobb med sin hustru, istallet sade han 

till henne att packa och ga med honom! Vers 20 
q Om du vet att Gud har talat till dig och din vag ar utlagd for dig, sa ar det 

endast en sak att gora om du vill bliva valsignad, gor vad Gud har sagt till dig! 
q Abraham gjorde detta – 1 Mos.22:1-3 Jonas gjorde det icke – Jonas 1:1-17 
q Abraham lydde (Genesis 22:1-3) men Jona gjorde det inte. Jona 1:1-17 
 
VARJE FRALST MANNISKA HAR ETT ALLMANT KALL 
q Det finns tva citat i det Nya Testamentet, dar Jesus kallar den fralsta 

manniskan till aktion. Matt.28:18-20; Markus 16:15-20 
q Varje kristen har fatt foljande auktoritet. Lukas 9:1-5, 10:1-21 
q For att kunna ha denna kraft, sa maste vi leva ett heligt liv. Lukas 9:23-26 
q Nar du en gang satt din hand till plogen, kan man icke se tillbaka!  

Lukas 9:57-62  
 

Har du oron till att hora med? 


