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Det finns olika hinder att klara av när du lämnar det förflutna bakom dig, och vart 
och ett av dessa hinder måste tas bort om du skall kunna komma in i ett segerrikt 
kristet liv.  Det värsta hindret är att komma ur din andliga rullstol. Hebr. 5:11-14 
Alla kristna är från början fast i en rullstol full med oförlåtna ting, bitterhet, förakt, 
ilska, mörka minnen, felsteg, kritiskhet, hopplöshet, beroenden av olika slag och 
sår och förbannelser från andra människor. Ef. 2:1-3 
De flesta av de som sitter i andliga rullstolar är inte medvetna om att de är 
handikappade, och därför försöker de inte ens ta sig ur rullstolen. Upp. 3:14-17 
Jesus kom för att sätta alla fångar fria, men om du inte vet om att du är bunden, 
kan du inte heller sättas fri.  Luk. 4:14-30 
En kristen i en andlig rullstol ser när en annan sitter i en rullstol, men kan inte se 
sig själv sitta i en. Matt. 7:1-5 

VIKTIGA FRÅGOR 
 Hur är min gemenskap med min himmelske Fader?  
 Vad gör mig annorlunda än icke troende? 
 Har jag samma värderingar som Gud? 
 Vad ligger i Guds intresse och vad ligger i mitt eget intresse?  
 Är mina mål de samma som Guds mål? 
 Älskar du det som Gud älskar?    
 Hatar du det Gud hatar? 
 Tillbringar jag tillräckligt med tid med min himmelske Fader? 
 Arbetar jag på det som Gud arbetar på?   
 Håller jag på med mitt eget? 
 Varför borde andra försöka likna mig? 
 Varför måste jag ge något åt världen? 
 Varför skulle min himmelske Fader ge mig mer pengar? 
 Vem får ärva alla mina tillgångar när jag lämnar denna världen? 
 Håller jag frid med min himmelska Fader? 
 Har jag frid själv? 
 Älskar jag min himmelske Fader? 



 

 
 

 Älskar jag mig själv? 
 Jag är så välsignad av min himmelske Fader, men vad har jag gjort för att 

förtjäna det? 
 Bryr du dig om att folk är förlorade och dör i sina synder? 

VÅGAR DU SVARA PÅ DESSA FRÅGOR? 
Först av allt borde du gå i bön och i den andan ställa varje fråga till dig själv och 
sedan besvara dem. Var helt ärlig och se till att du inte ljuger för dig själv! Skriv 
ned dina svar och närma dig någon som älskar dig och vet mest om dig. Be dem 
svara på varje fråga om det är rätt bild av dig själv som du ger och vad de tycker 
är svar på frågorna. 

ANALYSERA SVAREN   
Ha inte bråttom med detta men se efter vilka svar du och din vän har gett och 
tänk över dem. Är du nöjd med svaren? De kommer att tala om för dig hur 
många band som håller dig nere i din andliga rullstol.  
Tio spetälska kom till Jesus för att bli helade. De ville inte ha gemenskap med 
Gud utan ville bli friska. En av dem förstod efter helandet att han ville tacka Gud 
och komma nära honom. Hur är det med dig? Luk. 17:11-19   

EN FRÅGA FÖR VÅR KYRKA  
Varför skall Gud sända nya medlemmar till oss? Vill vi ha in nytt folk för att vi 
behöver ha större inkomster eller vill vi ha dem för att de skall bli frälsta, helade 
och älskade av Gud genom oss? 

ATT KOMMA UR DEN ANDLIGA RULLSTOLEN 
Är du sjuk och trött på att vara handikappad andligen? Om det är så, är du då 
beredd att ta nästa steg och säga att du är helad? Här finns de goda nyheterna; 
Jesus har betalat helandet inte bara av din kropp men också av din själ. Jes. 
53:3-7 

Det är själen, inte kroppen, som är bunden till den andliga rullstolen och 
behöver bli helad. Rom. 12:2 

 

Förlåtelse är helande av själen. Matt. 5:21-26; 6:14-15 
Följ sedan dessa steg som Jesus föreskriver. Matt. 5:1-12 
Res dig sedan och gå bort från din andliga rullstol och säg, “Allt förmår jag i 
honom som ger mig kraft.” (Filip. 4:13) 
Och medan du fortsätter att gå, förkunna följande sanning, “…min Gud skall 
fylla mig i alla mina behov efter sin rikedom i härlighet i Kristus Jesus.” 
(Filip. 4:19) 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  



 

 
 

 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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