
Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv 
FINNS DET HOPP FÖR FRAMTIDEN? 

RLJ-1274-SE JOHN S. TORELL 23 JANUARI 2011 
 

 
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 

FINNS DET HOPP FÖR FRAMTIDEN? 
Här har jag några frågor som behöver svar när vi nalkas Antikrists framträdande:  
 Är det möjligt att segra i Kristus ännu?   
 Finns det välsignelser att få som vi kan njuta av i dessa svåra tider?  
 Kan vi hoppas på glädje mitt i bekymren? 

Du kan med säkerhet svar JA på dessa frågor om du kommer till Gud på hans 
villkor. 

BLÅS TRUMPET I SION 
Varje väckelse i den kristna kyrkan måste komma från den Helige Ande som 
verkar i en kristens liv. Profeten Joel mottog instruktioner från Gud om hur Israels 
folk kunde förändra situationen i landet genom att vända sig till Gud. 
Det första steget var att varna folket för den kommande domen. Joel 2:1-11 
Då Gud hade varnat dem, stannade han upp och sände dem ett bud hur man 
kunde hålla tillbaka Guds dom. vers 12-14 
 

OMVÄND DIG 
Vad är omvändelse och hur säger Gud att du skall göra den? 

1. Varna och förkunna folks behov att tillsammans söka Gud. vers 15-17 
2. Man måste vara ivrig när man söker Gud.  Jesaja 58:1-2 
3. Det måste föregås av äkta ånger; du kan inte vänta dig att Gud skall svara 

i bön om du inte är uppriktig. vers 3-5 
4. Gud har sagt vad han väntar sig av dig. vers 6-7 
5. Gud kommer att akta på din bön och fasta när du kommer på Guds villkor. 

vers 8-10 

RESTORATION AV DET SOM GÅTT FÖRLORAT 
Gud är sådan att han vill älska och välsigna dem som ångrar sin synd för då 
behöver denna människa inte dömas (Rom. 8:1; Psalm 103:8-18  
Jesaja bad inte om upprättelse men Gud erbjöd honom den. Jesaja 58:11-14 
Gud visste att hela Israels folk inte skulle omvända sig men det skulle komma 
människor som han skulle välsigna enskilt, även om landet gick till spillo.  



 Daniel tog det lugnt och prisade Herren mitt i stormen. Daniel 6:10-13 
 Daniel levde ett gott liv mitt ibland Israels fiender. Daniel 2:46-49 
 Daniels tre vänner, Sadrak, Mesak och Abed-Nego hade det också bra  

mitt i en fientlig nation. Daniel 3:26-30 
 Nehemja var munskänk åt kung Artaxerxes i Persiska Imperiet en åtråvärd 

position som gick ut på att innan man serverade kejsarens mat och dryck 
äta och dricka av denna för att se om den var förgiftad eller ej. Kejsaren 
litade helt på munskänken. Nehemiah levde gott därför att han sökte 
Herren av hela sitt hjärta och även Artaxerxes välsignade honom. 
Nehemja 1:4-11; 2:1-8 

GUD HAR GIVIT ETT LÖFTE TILL ALLA SINA BARN 
Gud har lovat att upprätta allt som gått förlorat nådatiden ut. Joel 2:23-27 
Gud har också låtit sin Helige Ande falla över alla som är födda på nytt och är 
Jesu lärjungar, hugsvalat vår ande och helat våra kroppar. Joel 2:28-32 
Gud gav detta löfte till alla kristna på pingstdagen. Apg. 2:14-21 

HUR KOMMER GUD ATT VÄLSIGNA OSS? 
Gud är inte begränsad till att det skall råda lugn och ro innan han kan börja 
välsigna sitt folk. Tvärtom, du skall finna välsignelser när det blir dåliga tider, när 
det inte finns något hopp och alla sorts vedervärdigheter och katastrofer kommer. 
Just då kommer du att finna ett dukat bord!  
Är man kristen kan man ha det gott och till och med bli välsignad mitt i den onda 
Vedermöda som kommer att inträffa snart.  
Valet är ditt. Omvändelse och helgelse är allt Gud vill ha av dig. Det betyder inte 
att du kommer att bo i ett slott härnere men du kommer att ha frid, och Gud tar 
hand om dig. Psalm 23:1-6  
 
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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