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SYNDEN ATT DRA UT PÅ TIDEN  
Detta är en frestelse som gårt genom kyrkorna som en influensaepidemi som ju 
drar genom världen som ett virus regelbundet. Här finns flera "andliga virus" som 
förorsakar fördröjning: 

 Affärer – Matt.13:22; Luk. 14:16-20 
 Att vara trött – Matt.26:36-46 
 Depression – 1 Kon. 19:1-4 
 Skam – Jer. 3:24-25 
 Att känna sig underlägsen – Dom. 6:11-17 

 
Underlåtenhet kommer att påverka ditt böneliv. Som bibelläsning, privat tid med 
Herren, äktenskapet, relationer med dina barn etc. Vi finner alla tid att göra det 
som våra hjärtan begär det dras aldrig ut på tiden med det som vårt hjärta begär!   
Det är därför du alltid har tid att se på TV, läsa tidningen, gå på sportevenemang  
eller drivsa dina hobbies. 
 
SYNDEN ATT GÖRA SÅ LITET SOM MÖJLIGT 

 Djävulen vill inte att människor skall tjäna Gud, och om han inte kan stoppa 
dem, vill Satan se till att man tjänar Gud så litet som möjligt. II Kon. 17:23-34 

 Djävulen sparar inga krafter när det gäller de människor som tjänar och 
dyrkar honom. “Bara det bästa” är Djävulens slogan. Har du lagt märke till att 
syndare aldrig har varit nödbedda att synda; de gör det med all kraft och 
gläds åt att gå Djävulen till mötes på spelkvällar, horhus, barer etc. De 
briljerar med att visa upp sina svettiga, nakna kroppar och ju smutsigare de 
kan leva ju bättre känner de sig. 2 Mos. 32:1-6, 23-25  

 
DJÄVULENS PROGRAM  

 Att bryta förtroendet till Gud.  Job 1:6-11, 2:1-5 
 Att försöka förstöra den kristnes rykte. Luk. 22:23-34 
 Att stoppa allt Guds verk. Neh. 6:1-13 
 Att fylla helvetet med människor. Matt. 23:13-15 
 Att plcera demoner i människor. Matt. 17:14-21 
 Att göra folk sjuka. Luk. 13:10-16 

 
Har du kvalificerat dig för Himlen? Är du med i Guds program eller i Djävulens?  
Matt. 5:13-16 
 

Har du öron till att höra med? 


