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Idag är frälsningens dag 
Arne G. Skagen I Evangeliet till alla folk I Del 8 av 13 

Sammanfattning 
Skörden är mogen idag. Vi är omgiven av den. Det alltid finns människor som är öppna för 
evangeliet och för att ta emot Jesus. För oss är det lätt att säga att vi kommer sikta på att 
evangelisera om 4 månader. Men Jesus säger att idag är frälsningens dag. Arne menar att skörden 
talar till oss. Den har ett eget ”språk”. Vi måste lära oss lyssna in och se när det är tillfälle att dela 
evangeliet med någon. Gud har lagt en längtan i alla människors hjärtan att komma tillbaka till sin 
skapare och vi får vara hjälpmedel för att koppla ihop dem med Gud. Vi behöver be att Gud ska 
lära oss ”skördespråket” så att vi kan lägga märke till när människor öppnar upp sig och vill ta 
emot honom. 

Den Helige Anden som bor i oss är vår rådgivare, lärare och hjälpare när det gäller att nå 
människor. Han vill öppna våra ögon och visa oss skörden runt omkring oss. Vi är först kallade till 
att vara nära Jesus, och ju närmare vi lever honom ju närmare kommer vi folk han dött för. Ibland 
tror vi att det är komplicerat och svårt att evangelisera. Men Gud vill använda dig som du är idag. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Efter att ha hörs Arnes undervisning, är det något specifikt som du fastnar för? 
- Kan du se att skörden talar till dig i din vardag? Finns det möjligheter att nå människor som du 

missat eller kanske förbisett? 
- Finns det något du kan göra för att bli ännu mer lyhörd för sådana möjligheter? 

Bibelställen 
- Predikaren 3:11 
- Lukasevangeliet 19:1-10 
- Johannesevangeliet 4 

Några norska ord 
høst - skörd 
forskjellig - olika 
spørsmål - fråga 
nabo - granne 
kone - fru 
måte - sätt 
rolig - lugn 
dere - er 
hvordan - hur 
disipler - lärjungar 
menigheter - församlingar

   Salt+ är en resursbank från Salt - Barn och unga i EFS  I www.saltplus.nu                                     


