
 

Resurrection Life of Jesus Church 
 MOD & STYRKA I STORMEN 

RLJ-1097-S CHARLESTHORELL 2 SEPTEMBER 2007 
 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

FÖRLORA INTE DIN GLÄDJE  
 Det kommer tider i våra liv när solen skiner och allt är bra, men det kommer 

också tider när det regnar och livet förlorar litet av sitt behag. Det är lätt att 
jubla när livet är bra men det är svårare när någonting går fel. Filipp. 4:4-5 

 Fruktan och ångest löser ingenting. vers 6 
 Gud ger oss frid mitt i stormen. vers 7 
 Även om problemet dröjer kvar, så skall vi alltid prisa Gud. Se dig inte om och 

var inte pessimistisk. vers 8 
 Det är inte vi, utan Jesus som ger oss kraften. vers 13 

ATT LITA PÅ HERREN  
 Guds löften måste anpassas genom tro. Mark. 11:22-24; 1 Joh. 5:14-15 
 Vi har ingenting att frukta om vi vandrar med Herren i lydnad och helgelse.  

5 Mos. 28:1-3 
 Ibland kan vi inte se någon utväg, vi kan då välja att göra något själva eller 

helt enkelt lita på Herren. 2 Krön. 20:1-37 
 Guds ord genljöd i människornas sinnen. verserna 15-17 
 Josafat stod inför en väpnad här, så han vände sig till Gud på ett särskilt 

sätt och ställde upp män som sjungande skulle leda dem i striden. vers 21 

KURAGE OCH STYRKA I STORMEN 
 Herren har utrustat oss med allt vi behöver, och det är upp till oss att ta det i 

bruk. Ef. 6:10-18 
 Ibland känner vi oss tomma och misströstar och allt vi har är en liten, liten tro. 

Men Gud tar det lilla vi ger honom och gör under med det. Mod och styrka 
kan finnas mitt i stormen när vi med förtröstan vilar i Gud. När vi ser att han 
gör det mirakulösa, trots omständigheterna, bygger det upp vår tro och förser 
oss med tillförsikt när nästa gång vi möter en utmaning. Guds löften är de 
mest kraftfulla redskap vi har, när vi känner oss ensamma och misströstar. 
Psalm 34:1-22, 37:1-40; 1 Petr. 5:6-11 
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