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Under mer an 38 ar har jag last gang pa gang vad Paulus skrev i Galaterna 6:7-
10.  For det mesta har jag anvant dessa versar i negativ undervisning, vad som 
kommer att handa nar en manniska lever ett daligt liv.  Nar jag bad och sokte 
Herren om vad jag skulle predika om denna veckan, sa far du i detta utkast se 
vad jag fick av den Helige Anden. 
 
NAR TIDEN AR INNE… 
q Dessa ar kraftiga ord; det ar en skordedag for den kristne, som icke fortrottas! 

Gal. 6:7-10 
 
KASTEN ICKE BORT EDER FRIMODIGHET… 
q Mera kraftiga ord ifran Biblen. Hebr.10:32-39 
q Utan frimodighet kan den kristne icke gora Guds vilja!  Frimodighet kan icke 

existera utan tro!  Tron ar den drivande kraften i Guds Rike!  Tro ar en gava 
ifran Gud genom den Helige Anden! Hebr.11:1-3 

q Den Kristne maste acceptera trons gava och i tro takca gud for denna 
gava! Hebr.11:6 

q Gud bygger frimodighet for evigheten! Hebr.11:12-16 
 
Vers 4: Abel Vers 5: Enoch Vers 7: Noah 
Versarna 8-10: Abraham Vers 11: Sarah  
 
Om Gud hade velat att manniskan skulle leva ett latt liv utan nagra svarigheter, 
sa skulle han kunnat ordna detta och gora livet till en “lek.”  Men da hade den 
kristne icke behovt ha nagon tro, hans karaktar hade icke blivit utvecklad, ingen 
styrka had byggts upp i hans liv.  Om en Kristen misslyckas med att hanga fast 
och kampa vidare, sa blir han ford at sedan av livets flod. Jakob 1:1-12 
 
Detta betyder icke att Gud leder en manniska till att synda, detta ar ett val som 
manniskan sjalv valjer. Jakob 1:13-16 
 
VAD KOMMER MAN ATT SKRIVA OM DIG NAR DU AR DOD? 
q Las foljande dodsannonser: Hebr.11:17-40 
q Lat oss lopa framot i den tavlingskamp som kommer att ge Gud ara! 

Hebr.12:1-2 
 

Har du oron till att hora med? 


