‐ Vad är syftet med oss som församling?
Är Guds tanke att vi ska komma hit på söndagarna och sen leva ett
sekulärt liv som vilken okristen som helst måndag‐lördag och sen så tar
vi på oss en kristen mask på söndagarna och så är det dags för måndag
igen då allt repeterar sig på nytt?
‐ Eller vad är Guds tanke för oss? Idag så ska vi bege oss till 2
Moseboken 18 till en återförening av släktingar.
Och nu så kan man undra: Vad har denna släktträff med oss att göra?
‐ Vi har sett hur Gud räddade sitt folk ut ur Egypten, hur han lett
dom genom öknen och nu så kommer dom fram till Guds berg,
Sinai eller Horeb som det också kallas där dom i kap 20 ska få
lagen.
Och nu så kommer Moses svärfar på besök med hans fru och två söner.
Varför överhuvudtaget inkludera detta i Bibeln?
‐ Men kära vänner, denna text är otroligt viktig och fungerar som ett
gångjärn som knyter ihop hela 2 Mosebokens två stora delar.
Den är som 2 Moseboken i miniatyr där vi får en återblick på vad som
har skett i kap 1‐17 och hur den förbereder oss på det som ska komma i
kap 19‐40.
‐ Och här i så öppnas för oss vad som är Guds uppgift för hans
församling och oss som kristna.
Här så uppenbarar Gud sitt syfte för hans folk i GT som NT sedan
utvecklar för oss som nu är del i Guds folk.
‐ Vänligen gå med mig till 2 Moseboken 18:1‐19:6 som ni hittar på
sidan 63 i dom gröna Biblarna.

1 Moses svärfar Jetro, prästen i Midjan, fick höra om allt som Gud hade
gjort med Mose och med sitt folk Israel, hur Herren hade fört dem ut ur
Egypten.
2 Då tog Jetro, Moses svärfar, med sig Moses hustru Sippora som Mose
tidigare hade sänt hem.
3 Han hade också med sig hennes två söner. En av dem hade fått
namnet Gershom, för Mose sade: ”Jag är främling i ett främmande
land.”
4 Den andre fick namnet Elieser, för Mose sade: ”Min fars Gud kom till
min hjälp och räddade mig från faraos svärd.”
5 När Jetro, Moses svärfar, kom med Moses söner och hans hustru till
Mose i öknen, där han slagit läger vid Guds berg,
6 sände han bud till Mose: ”Jag, din svärfar Jetro, kommer till dig med
din hustru och hennes båda söner.”
7 Då gick Mose ut och mötte sin svärfar, bugade sig för honom och
kysste honom. När de hade hälsat varandra gick de in i tältet.
8 Och Mose berättade för sin svärfar allt som Herren hade gjort med
farao och egyptierna för Israels skull, och han berättade om all möda de
fått utstå på vägen och hur Herren hade räddat dem.
9 Jetro gladde sig över allt det goda som Herren hade gjort mot Israel,
att han hade räddat dem ur egyptiernas hand.
10 Han sade: ”Lovad är Herren, som har räddat er ur egyptiernas och
faraos hand och som har räddat folket från egyptiernas hand!
11 Nu vet jag att Herren är större än alla gudarna. Det visade han när de
handlade övermodigt mot detta folk.”
12 Jetro, Moses svärfar, bar fram ett brännoffer och några slaktoffer åt
Gud. Och Aron och alla de äldste i Israel kom och höll måltid inför Gud
tillsammans med Moses svärfar.
13 Nästa dag satte Mose sig för att döma folket, och folket stod omkring
honom från morgonen ända till kvällen.
14 När Moses svärfar såg allt han gjorde för folket, sade han: ”Vad är det
för bestyr du har med folket? Varför sitter du här ensam, medan allt
folket måste stå omkring dig från morgon till kväll?”
15 Mose svarade sin svärfar: ”Folket kommer till mig för att fråga Gud.
16 De kommer till mig när de har någon rättssak, och då dömer jag
mellan dem. Jag låter dem veta Guds stadgar och bud.”
17 Då sade Moses svärfar till honom: ”Ditt sätt att arbeta är inte bra.

18 Både du själv och folket som är hos dig blir ju uttröttade. Den här
uppgiften är alldeles för tung för dig, och du kan inte klara av den
ensam.
19 Lyssna nu på mig! Jag vill råda dig, och Gud ska vara med dig. Du ska
föra folkets talan inför Gud och lägga fram deras ärenden inför honom.
20 Du ska upplysa dem om stadgar och bud och låta dem veta vilken väg
de ska vandra och vad de ska göra.
21 Men välj ut åt dig dugliga män från allt folket, män som fruktar Gud,
är pålitliga och hatar oärlig vinst, och sätt dem till föreståndare för
folket, några över tusen, andra över hundra, andra över femtio och
andra över tio.
22 De ska alltid döma folket. Varje viktigt ärende ska överlåtas till dig,
men i alla enklare mål ska de döma själva. Så ska du göra din börda
lättare, genom att de bär den tillsammans med dig.
23 Om du gör på det sättet och om Gud befaller dig det, så kan du hålla
ut. Och allt folket här kan då också gå hem i frid.”
24 Mose lyssnade till sin svärfars ord och gjorde allt som han sagt.
25 Han valde ut dugliga män ur hela Israel och gjorde dem till huvudmän
för folket, till föreståndare över tusen, över hundra, över femtio och
över tio.
26 Dessa skulle alltid döma folket. Alla svårare ärenden skulle de
överlåta till Mose, men alla enklare mål skulle de själva avgöra.
27 Sedan lät Mose sin svärfar resa hem, och han återvände till sitt land.
1 På den dag då den tredje månaden började efter Israels barns uttåg ur
Egyptens land kom de till Sinai öken.
2 De bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sinai öken och slog
läger i öknen. Israel slog läger där mitt emot berget,
3 och Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån
berget: ”Så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels
barn:
4 Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit
er på örnvingar och fört er till mig.
5 Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara
min dyrbara egendom, för hela jorden är min.
6 Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad
du ska tala till Israels barn.”
[Bön]

‐ Låt oss nu se på denna Bibeltext som öppnar upp för oss syftet för
Guds folk och oss som församling och medlemmar i Kristi kropp.
Vi ska lägga märke till två saker i denna gångjärns text: För det första Där
vi i kap 18:1‐12 får en återblick över Guds folks frälsning.
‐ Många av oss har med stort intresse följt nyheterna med
utvecklingen i Iran och Irak den senaste tiden.
I vår text så har dåtidens motsvarighet till Göteborgsposten och
riksnyheterna på TV nått Moses svärfar Jetro som också kallas Reguel.
Huvudnyheten om vad som hänt med Egypten och hur HERREN har
räddat sitt folk ut ur Egypten den har spritt sig som en eld bland Sinais
beduinstammar.
‐ Mer än 600 000 män är på väg genom öknen. Lägg till kvinnor och
barn så kanske det är 2miljoner människor som kommer
vandrande.
Jetro får reda på att Mose är på väg tillbaks till Guds berg där HERREN
hade uppenbarat sig för Mose i den brinnande busken
‐ När han hör detta så sänder Jetro bud till Mose att han kommer
komma till Mose med hans fru Sippora och två söner Gershom och
Elieser.
Gershom betyder främling eftersom Mose fick honom när han bodde
som främling i ett främmande land.
‐ Och Elieser betyder Gud är min hjälp till minne av att Gud hjälpt
Mose och räddat honom undan Faraos svärd.
Någon gång så har Mose skickat tillbaka sin fru och sina söner till hans
svärfar, kanske för att det var för farligt i Egypten och nu till uppfyllelse
av Guds löfte så är folket på väg till Sinai berg.

‐ Platsen där HERREN i 2 Mos 3:12 hade sagt att dom skulle hålla
Gudstjänst när dom kommit ut ur Egypten.
HERREN är trofast, han håller vad han lovat. Vi kan lita på honom.
‐ Vad är det då som händer? Först så blir det vad vi brukar säga
kramkalas. Men på denna tid så blev det istället pusskalas, där man
välkomnar varandra och så går Mose och Jetro in i tältet.
Paus: Vem var Jetro? Förutom att han var Mose svärfar så det är viktigt
för att vi ska förstå händelseförloppet att veta att han var en hednisk
icke‐judisk präst.
‐ Inne i tältet så ger Mose en återblick till Jetro av dom första 17
kapitlen i 2 Moseboken. Och vad som är slående i denna text är
betoningen på Guds handlande.
Redan i texten innan så har vi 4ggr hört om Guds räddning och hjälp åt
Mose och hans folk.
‐ Och här i konversationen så läser vi i v.8 Och Mose berättade för
sin svärfar allt som Herren hade gjort med farao och egyptierna för
Israels skull… hur Herren hade räddat dem.
Och i v.9 så gladde sig Jetro över allt det goda som Herren hade gjort
mot Israel, att han hade räddat dem ur egyptiernas hand.
‐ Och Jetro, hedningen brister i v.10 ut: ”Lovad är Herren, som har
räddat er ur egyptiernas och faraos hand och som har räddat
folket från egyptiernas hand! 11 Nu vet jag att Herren är större än
alla gudarna. Det visade han när de handlade övermodigt mot
detta folk.”
Vow, vow, vow: Vad är det som händer? Jetro avgudaprästen genomgår
en förvandling. Han hör om Guds handlande med sitt folk och blir själv
del i Guds folk.

‐ Här så ser vi hur orden från 2 Moseboken 9:16 börjar uppfyllas där
det står: Men just därför skonade jag dig (och här handlar det om
Farao), [för] att jag skulle visa dig min kraft och för att mitt namn
skulle förkunnas på hela jorden.
Samma hebreiska ord som här översätts med förkunnas används om
Mose när det står här i 2 Mos 18:8 att han berättade för sin svärfar om
allt som HERREN gjort.
‐ Orden som HERREN gav till Farao. Plågorna i Egypten och Guds
räddning av hans folk ägde rum för vadå? För att Guds namn, JHVH,
HERREN Gud ska förkunnas på hela jorden för alla folk för att de
ska veta vem han är.
Och det är detta vi ser genom hela 2 Moseboken hur HERREN uppenbarar
vem han är för Farao och egyptierna, Mose och Israel med syftet att
HERRENS namn ska förkunnas över hela jorden.
‐ Gud har till uppfyllelse av 2 Mos 12:12 hållit dom över Egyptens gudar
och nu genom Guds folks räddning så erkänner Jetro Moses svärfar som
var en hednisk präst att HERREN är större en alla gudar.
Jetro blir som ett Israel i miniatyr där han själv blir del av Israels erfarenhet.
Och precis som Israel så brister han ut i tillbedjan. Skillnaden är att han inte
klagar som vi såg att Israel gjorde i förra predikan. Istället så gör Jetro det vi
har väntat på att Israel ska göra ända sedan kap 3. Han inte bara tillber med
sin mun utan bär också fram brännoffer och slaktoffer åt Gud.
‐ Han är nu del av Guds folk och har tillsammans med Mose, Aron och
Israels äldste en måltid inför Gud för att fira hans frälsning.
Kära bröder & systrar, precis som Israel så har vi blivit räddade genom ett
lamm, Jesus Kristus och han för oss på väg till det himmelska löfteslandet.
‐ Hur tacksamma borde inte vi vara för vår räddning. Borde vi inte likt
Jetro brista ut i tillbedjan och bära fram lovets offer för vad Gud i Jesus
Kristus har gjort för oss?

Vi var förlorade och har nu blivit räddade och precis som Jetro, Aron, Mose
och dom äldste så får också vi äta en måltid inför HERREN.
‐ Herrens måltid, nattvarden. I den så påminns vi att vi att precis som
Jetro, vi som hedningar som var långt borta från Gud och hans folk nu
har fått komma nära.
Varje gång vi firar Herrens måltid så påminner vi oss om Herrens frälsning
och att var och än av oss nu har blivit del i Gud folk.
‐ Vilken glädje att få vara del av en internationell församling där vi
tillsammans får prisa Gud för att vi tillhör en kropp, att vi som alla var
främlingar till Guds folk nu fullt ut får var del av hans folk.
Och detta är bara en försmak på den eviga måltiden i Guds rike som vi får
dela med räddade människor från alla länder, stammar, folk och språk.
‐ Är det inte fantastiskt? Vilken glädje! Låt oss glömma den svenska
stenansiktesmentaliteten och jubla av glädje över vår frälsning och att
vi nu är del av Guds folk. Prisad vare HERREN!!!
Så i den första delen av 2 Mos 18 så får vi en återblick över den första delen
av 2 Moseboken som fokuserar på Guds folks frälsning.
‐ I den andra del i 2 Mos 18:13‐26 och början på 2 Mos 19 så blickar vi
framåt mot Guds folks uppgift.
Men allt börjar med ett problem. Här så kommer Jetro Moses svärfar på
besök för att ta med sig Moses fru och hans två söner och vad finner han?
‐ Mose har definitivt ingen tid för familjen. Han sitter från morgon till
kväll och gör vadå? Dömer folket emellan.
Det finns kanske två miljoner människor i lägret och är det något vi har lärt
oss från förra predikan så är det att dom är mästare på att klaga.
‐ Snacka om att ha jobb? Tänk att stå i den kön och vänta. Bara att stå
och vänta skulle nog lett till nya konflikter.

Folket kommer till Mose för att få veta Guds stadgar och bud. Guds vadå?
Stadgar och bud. Vänta nu lite? Är det inte detta som resten av 2 Moseboken
handlar om? Gud ger sitt folk stadgar och bud för hur dom ska leva och tillbe
honom.
‐ Dom har verkligen behov av en lag och detta är vad resten av 2
Moseboken handlar om.
Men vad var då det bakomvarande syftet med att lagen blev given? Var det
bara för att upprätthålla lag, ordning och en god moral för folket?
‐ Syftet med lagen och folket får vi i början på 2 Mos 19 när Gud ropar till
Mose från Sinai berg vad han ska förkunna för Israels barn.
Vi läser i kap 19:4‐6: 4 Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna

och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. 5 Om ni nu hör
min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara
egendom, för hela jorden är min. 6 Ni ska för mig vara ett rike av präster
och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn.”
‐ Lägg märke till vad Herren här säger i v. 4 Ni har själva sett vad jag

har gjort.
Självaste grunden för att bli del i Guds folk är vad Gud har gjort, inte vad
vi gör. Vi kan omöjligt förtjäna att bli räddade och bli del av hans folk.
Allt är av nåd som Paulus så underbart skriver i Ef 2:8‐10.
‐ 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva
är det, 9inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.
10Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som
Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.
Alla befallningar och hur vi ska leva det grundar sig i vadå? Vad Gud har gjort
för oss.
‐ Om vi gör tvärt om att vi börjar med hur vi ska leva då har vi missat allt.
Vi behöver först av nåd genom tron bli räddade för att sen kunna leva
som Guds folk.

Självaste frälsningen gör det möjligt för oss att kunna leva som hans folk.
Detta är något vi ser här i 2 Moseboken, men också genom NT som i t.ex.
iRomarbrevet, Efesierbrevet och i 1 Petrusbrevet som vi som församlingen
nyligen gått igenom.
‐ Om Israel hör HERRENS röst och håller hans förbund så säger 2 Mos
19:5‐6 tre saker.
Då ska de för det första vara hans dyrbara egendom, som en skatt som tillhör
HERREN.
‐ Och för det andra dom ska vara ett rike av präster. Och lägg noga
märke till att det här talar om hela folket som ett rike av präster, inte
bara leviterna som senare kom att tjänstgöra som präster, utan hela
folket.
Vad är då speciellt för en präst? Vad hade präster för någon roll? Jo, dom var
som en bro som stod emellan Gud och människor, en medlare.
‐ Översteprästen som vi kommer se längre fram hade rollen att
representera Israel inför Gud och Gud för folket.
Men hur skulle då folket göra detta? För sig själva bara? Nej, syftet med att
dom fick lagen var inte bara för att dom skulle vara moraliska och goda
samhällsmedborgare utan det hade också ett missionssyfte.
‐ Att dom genom lagen skulle reflektera HERREN och bli ett vittnesbörd
för alla folk. Läs igenom GT så blir detta tydligt.
Så dom skulle representera HERREN för folken genom mission och folken för
HERREN genom bön.
‐ Den tredje grejen som vi ser här i 2 Moseboken 19 är att dom skulle
vara ett heligt folk. Dom skulle som representanter karakteriseras av
helighet att vara åtskilda åt HERREN och leva heliga liv.
Inte för att framhäva sig själva utan att genom sina liv representera HERREN
för folken.
‐ Vad har då andra halvan av 2 Moseboken 18 att göra med detta?

Givetvis som vi har sett så introducerar den behovet av lagen och att
Guds ord förkunnas så att Guds folk får hjälp att leva som hans folk.
Men om alla tillsammans ska fungera som ett rike av präster hur ska då detta
gå till.
‐ Jetro inser att Mose har jobb över öronen, han är ingen superman. Han
kan inte klara av detta själv.
Redan i kapitel 17 som vi gick igenom för två veckor sedan så såg vi hur Mose
när amalekiterna attackerade folket hur han inte kunde klara av att hålla
uppe staven som pekar på Guds handlande genom Mose.
‐ Här så står det hur Moses händer blev tunga. Samma hebreiska ord här
används finner vi också i 2 Mos 18 när Moses svärfar Jetro förmanar
Mose att han inte själv kan döma folket så står det i v. 18:

Både du själv och folket som är hos dig blir ju uttröttade. Den här
uppgiften är alldeles för tung för dig, och du kan inte klara av den
ensam.
‐ Aron och Hur fick komma Mose till undsättning för att hjälpa
honom att hålla uppe staven.
Och Mose klarade inte själv av att döma och leda folket med syftet att
dom skulle vara ett heligt folk, ett rike av präster som skulle
representera HERREN för nationerna.
‐ Jetro har genomgått en fantastisk förvandling där han från att vara
en hednisk präst nu tillber den sanne Guden och ger Mose rådet att
vadå?
Han ska föra folkets talan inför Gud och upplysa dom om hans stadgar
och bud och låta dom veta viken väg dom ska vandra och vad dom ska
göra.
Men säger Jetro i v. 21‐22:
21 Men välj ut åt dig dugliga män från allt folket, män som fruktar Gud,
är pålitliga och hatar oärlig vinst, och sätt dem till föreståndare för

folket, några över tusen, andra över hundra, andra över femtio och
andra över tio.
22 De ska alltid döma folket. Varje viktigt ärende ska överlåtas till dig,
men i alla enklare mål ska de döma själva. Så ska du göra din börda
lättare, genom att de bär den tillsammans med dig.
‐ Så Mose ska leta efter dugliga män som fruktar Gud, är pålitliga och
hatar oärlig vinst och han ska sätta dom till ledare så att dom
dömer folket i dom vanliga frågorna.
Då kan den långa, långa kön tas bort och folket kunde gå hem i frid. Dom
behövde inte stå i en kilometerlång kö.
‐ Vad kan då vi som kristna lära oss från detta? Vi måste ha klart för
oss att denna kontext är annorlunda än vår.
Men samtidigt så kan vi dra många viktiga lärdomar. Ingen är som Mose
idag och vi kan inte likställa en pastor och äldste som är två ord för
samma ämbete och funktion med Mose.
‐ Tanken på en pastor med bestämd artikel som ska göra allt i en
församling är obiblisk. Då kretsar bara allt kring en person.
I NT så ser vi hur man tillsatte äldste i plural. Och det skulle vara män
som uppfyllde kvalifikationerna som nämns i 1 Tim 3 och Tit 1. Män som
hade en mogenhet för att verka som äldste.
‐ Samtidigt så betyder det inte att det är fel för en församling om det
bara finns en person med mogenheten och kvalifikationerna för att
vara äldste, men målet måste vara att ha ett pluralt ledarskap.
Låt oss be och verka för att Herren skulle resa upp fler äldste ibland oss.
‐ Något annat vi ser i NT i Apg 6 är hur man i den första kyrkan i
Jerusalem tillsatte personer att ta hand om församlingens praktiska
göromål som här handlade om bespisningen av änkor.

Man tillsatte de här personerna för att frigöra apostlarna så att dom
kunde spenderar mer tid i ordet och bönen.
‐ Detta var föregångaren till diakoner, församlingstjänare. Låt oss
också be och verka för att vi skulle få se diakoner i vår församling.
Men inte bara detta 2 Mos 19 talade om hur hela folket skulle vara ett
rike av präster och fungera som detta.
‐ Därför så är det oerhört intressant att tänka på kopplingen till
församlingen i Ef 4:11 där herdar, alltså: pastorer och äldste samt
lärare ska utrusta de heliga, alltså varje församlingsmedlem till att
göra vadå i Ef 4:12?
Utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Här så handlar det inte om
pastorer, alltså de äldstes och lärarnas tjänst utan varje kristens uppgift
att vara med och bygga upp Kristikropp.
‐ Just du som kristen har en uppgift, just du har en Jobbeskrivning i
att bygga upp Kristi församling.
Det är inte bara ledares uppgift utan din. Hur kan just du ta ditt ansvar
att vara med och bygga upp församlingen?
‐ Vem kan du träffa och uppmuntra som har det svårt? Hur kan du
tjäna i dom gåvor som Gud har gett dig?
Vem kan du läsa Bibeln med för att hjälpa dom att bättre förstå vem
Jesus är? Vi har inga Mose i vår församling, det är tillsammans som vi
bygger upp Kristi kropp.
‐ Låt oss be och verka för att göra det. Vi behöver ingen
kilometerlång kö för att prata bara med en person så som många
kyrkor historiskt sett har fungerat.
Låt oss bygga upp varandra med syftet att som ett rike av präster
representera HERREN för en döende värld.

‐ Hur gick det då med Israel och deras uppdrag att representera
HERREN? Fortsätter vi att läsa igenom 2 Moseboken och Bibeln så
ser vi hur dom gång på gång misslyckades.
Redan i kap 32 så gör dom en guldkalv som dom tillber. Ok, det finns
underbara ljusglimtar, men gång på gång så misslyckas folket.
‐ Vi behöver ett bättre Israel. Och prisad vare Gud, Gud själv blev
människa.
Jesus själv identifierar sig som Herrens tjänare och Israel i t.ex. Matt 2:15
som vi såg i förra predikan.
‐ Till skillnad från Israel i 2 Moseboken som misslyckades så
prövades Jesus och bestod provet.
Och i sin mänsklighet så blir han som Gud själv den perfekta
representanten mellan Gud och människa.
‐ Han är som 1 Tim 2:5 säger den ende medlaren mellan Gud och
människor.
Vi i vår synd är precis som Israel misslyckade, men Jesus representerar
oss till den graden att han i Upp 5:9 som vi läste i början på mötet med
sitt blod blir slaktad och friköper människor från alla stammar, språk
länder och folk från mörkrets välde undan Guds dom och straff in i hans
underbara rike.
‐ Du kanske ser på dig själv och ditt liv och tänker: Jag är helt
misslyckad, jag har gjort så många hemskheter och synder, jag
förtjänar inte att komma inför Gud.
Inte heller jag, men i sin godhet och kärlek så klev Jesus in och blev
straffad för syndare som dig och mig.
‐ Det spelar ingen roll vad du har gjort bara kom till Jesus i tro. Vänd
dig bort från din egen väg och synd till honom som din enda
räddning.

Det är bara Jesus, det sanna och bättre Israel som fullt ut kan
representera oss inför Fadern.
‐ Jesus, lammet är den ende som är värdig för han har friköpt oss
med sitt blod.
Men han friköpte oss inte bara undan denna värld och det straff som vi
som syndare förtjänar.
‐ Han friköpte oss också till något: Läser vi vidare i Upp 5:10 så ser vi
hur han friköpte människor från alla stammar, språk, länder & folk
till att vara ett kungarike och till präster åt vår Gud.
Vi ser här hur nationerna, folken har blivit del i Guds folk och nu
representerar Herren som präster.
‐ Under förra året så har vi gått igenom 1 Petrusbrevet som verkligen
knyter ann till 2 Mos 19.
Petrus hänvisar just till 2 Mos 19 när han säger till förföljda kristna i 1
Pet 2:9‐10
‐
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Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt
folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga
gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara
ljus. 10Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte
hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

Så vi som kristna är ett utvalt släkte ett konungsligt prästerskap, ett
heligt folk för att vi ska förkunna Guds härliga gärningar.
‐ Till skillnad från under GT så har vi som nu blivit del av Guds folk
fått den HA, med löftena att Gud skrivit hans lag på våra hjärtan.
Vi har fått en helt annan möjlighet att med den helige Andes hjälp
representera Gud för nationerna och folkslagen.

‐ Med evangeliets kraft så ska vi leva heliga liv (1 Pet 1:14‐15) så att
som Petrus säger i 1 Pet 2:14 även om vi får möta förföljelse och
anklagas av dom som inte känner HERREN att dom ser alla goda
gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem.
Vi är inte kallade att vara som världen och ha på oss masker på
söndagar, utan att som troende präster vara representanter för Gud där
vi reflektera honom.
‐ Vi har blivit frälsta och räddade för att vara ett rike av präster med
syftet att precis som Mose gjorde för Jetro förkunna om Guds härliga
gärningar.
Om ni har kollat på vår församlings nya hemsida så har vi en slogan att: ”Vi
vill lära känna Jesus och göra honom känd bland alla folk”.
‐ Det är detta kära bröder och systrar som är vårt uppdrag. Ännu har inte
människor från alla stammar, språk, länder och folk kommit till tro.
Som präster i Guds rike så har vi alla uppgiften att vara med och se detta
hända att göra Jesus känd bland alla folk.
‐ Välkommen att vara med på flyktingförläggningen på tisdag,
välkommen att vara med på lördag på Kviberg och mest av allt anta
uppgiften i ditt dagliga liv att vara en troende präst som representerar
Herren och introducerar dom människor du möter i vardagen till Jesus.
Be speciellt för Bergsjön där vi började att plantera denna församling. I detta
område så finns 144 olika nationaliteter representerade och det vimlar av
människor från olika folk som aldrig har lärt känna Jesus.
‐ Be för Bergsjön och slut gärna upp i visionen att få se en
Bibelstudiegrupp formad där denna vår som hjälper dom som aldrig har
hört om Jesus att få lära känna honom.
[Bön]

