För det första måste vi veta att befallningen att
predika evangelium gavs av Jesus, inte bara till några
få individer, utan till hela församlingen. Många tror att
Gud har kallat några utvalda till att predika evangeliet,
medan andra kan fortsätta och njuta av sina liv i tron
och bara för att de är goda kristna så är deras liv på
något sätt ett vittnesbörd för människor runt omkring
dem. Detta är inte nödvändigtvis sant, bara att “leva
rätt” innebär inte att ens grannar automatiskt kommer
till kunskap om Kristus. Människor blir inte frälsta bara
för att de se hur goda/bra vi är utan genom evangeliet
som kommer ut ur vår mun. Forts följer.
Denna tidslösa artikel av Christopher Alam
skrevs 2003, och är fortfarande lika relevant.
Avslutningen av Det Yttersta Syftet
kommer i Maj nyhetsbrev.
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Det Yttersta Syftet
Del 1
“Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma
världen, utan för att världen ska bli frälst genom
honom.” Joh 3:17
Guds främsta syfte är att hela mänskligheten ska bli
räddad och därför sände Han sin Son för att bära
hela mänsklighetens synd. På korset betalade Jesus
priset för varje man, kvinna o barns synd. Ingen står
utanför Guds nåd, till o med den ondaste människan
har fått priset betalt.
“Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en
del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han
inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid
att omvända sig.” 2 Petr 3:9
Gud går så långt att han säger att Han inte vill att en
enda människa ska förgås. Han vill att alla ska höra
evangeliet om Jesus Kristus så att de kan omvända
sig, ta emot Kristus som sin Frälsare och få evigt liv.
Den extrema kärleken som Gud har för syndaren är
vad jag kallar den ”yttersta kärleken”. Han hatar inte
någon; Hans nåd är så mycket större än den värsta
överträdelse en människa kan begå.
Detta är Guds yttersta syfte, men faktum är att
sättet Gud har valt att göra det på är genom sin
församling här på jorden. Tänk på det: vad är syftet
med församlingens existens? Olika människor
ger olika svar på denna fråga. Faktum är dock att
församlingens yttersta syfte är att nå världen med
evangelium om Jesus Kristus.
Varje man, kvinna och barn på denna jord måste
höra evangeliet om Jesus Kristus åtminstone en gång
i sitt liv. Denna uppgift och detta mandat har Gud
anförtrott sin församling.
“Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela
skapelsen.” Mark 16:15

Evangeliet måste predikas för varje människa i varje
nation. Bibeln säger att dagen kommer då allt på
denna jord kommer att bli förstört. Varje monument i
varje nation, som människor har byggt med sin egen
styrka, ska bli till spillror.
Se på de stora städerna i världen, de fantastiska
byggnaderna och människans uppfinningsrikedom.
Människan berömmer sig själv och sina händers verk,
sin rikedom, styrka, förmåga och kraft. Men dagen
kommer då allt ska reduceras till damm. Den dagen
kommer endast en sak att spela roll, och det är om
man känner Jesus Kristus eller inte. Detta är enda
vägen till frälsning för människan, det finns ingen
annan.
Bibeln säger att de som känner Kristus som sin Herre
ska spendera evigheten i Guds närvaro, och de som
är utan Kristus ska gå förlorade för all evighet. Gud
har valt att människan ska motta frälsning genom
förkunnandet av evangeliet. Frälsningsbudskapet om
korset och uppståndelsen av Kristus är vad Gud har
anförtrott församlingen.
“Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela
världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet
komma.” Matt 24:14
“Efter en lång diskussion reste sig Petrus och sade till
dem: “Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att
hedningarna skulle få höra evangeliets ord genom min
mun och komma till tro.” Apg 15:7

Apg 15:7 klargör att Guds Ord ska predikas genom
en människas mun. Enligt Petrus bestämde Gud att
syndare skulle höra Guds Ord predikas genom de
troendes mun och sedan tro.
Gud lovade profeten Jeremia något som gäller även för
troende idag.
“Därför säger Herren Gud Sebaot så: Eftersom ni talar på
det sättet, se, därför ska jag göra mina ord i din mun till
en eld och detta folk till ved, och elden ska förtära dem.”
Jer 5:14
Gud sätter sin egen kraft bakom sitt evangelium,
det brinner i Hans hjärta. Han vill försäkra sig om att
evangeliet går fram med full kraft, så att de som hör
vet att detta budskap verkligen är från Gud - och att
deras eviga frälsning ligger i deras mottagande av
Kristus.
Det är en skrämmande tanke, men du och jag
måste komma till rätta med det faktum att hela
mänsklighetens eviga öde har lagts i våra händer.
Om vi försummar förkunnandet av evangeliet eller
nedgraderar det till en plats av mindre värde, kommer
människor att förgås och gå förlorade för all evighet. Å
andra sidan, om vi alla går ut och predikar evangelium
för syndare, så kommer de att bli frälsta!
Så frågan är, vad ska du och jag göra åt detta? Hur ska
du och jag gensvara till kallelsen att predika evangeliet
idag?
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