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I mitt föregående budskap såg vi, att medan Jesus var på jorden hade han direkt 
kommunikation med sin Fader som visade vad som skulle göras. Joh. 5:17-20 

GUDS ORD 
De troende är gemensamma arvingar med Jesus Kristus här på jorden, men vi 
kan inte se och höra vad Fadern gör genom oss. Rom. 8:14-17 
När Jesus frestades av Djävulen att synda kunde Jesus försvara sig och besegra 
honom genom Skriftens Ord. Luk. 4:1-13 
Guds Ord talade han genom den Helige Ande, det blev nedskrivet av människor, 
och därför har de kristna Guds Ord att ge till andra människor. 2 Petr. 1:14-21 
 Aposteln Paulus förklarade vilken kraft det är i Guds Ord. Hebr. 4:12 

HUR SKA ORDET ANVÄNDAS? 
Gud talade om för profeten Jesaja hur Guds Ord gick ut och verkade; det sänds 
ut och återvänder inte förrän det utfört vad Gud avser med det. Jes. 55:8-11 
Eftersom detta är sant, låt oss undersöka hur vi kan sända ut Guds Ord så att det 
förstör Djävulens verk. 1 Joh. 3:8 

DINA EKONOMISKA TILLGÅNGAR   
Gud är den som står för allt gott. 5 Mos. 8:18 
Gud välsignar bara den som vandrar i lydnad för Herren. 5 Mos. 28:1-15 
Jämte lydnad mot Gud måste han också ge ett tionde av sina medel. Mal. 3:6-12 
En troende uppmanas att inte söka rikedom utan att söka Guds rike och Gud 
kommer då att ge oss allt vad vi behöver. Matt. 6:24-34 
När en troende upplever välstånd, väntar sig Gud att han är en givare. Luk. 6:38 
Gud väntar sig att den troende hanterar de resurser som han fått av Herren väl. 
Matt. 25:14-29 
Om Gud förser dig med ökande resurser, kom ihåg att du inte skall samla dig 
skatter här på jorden, utan i himlen. När du lämnar jorden en gång kan du inte ta 
med dig någonting, inte ens din kropp, men det du investerat i Guds rike här nere 
kommer du att ha kvar i evigheten. Matt. 6:19-21 
Investerar du i bön och vittnesbörd? Hjälper du andra och är aktiv i Kristi kyrka?  
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Gud letar efter män och kvinnor som han kan betro med resurser. Gud  
finansierar sitt verk på jorden genom människor och kan inte använda en 
fattig människa till det. Fråga Gud om han kan lita på dig för mer resurser 
så att du kan stödja hans verk här nere.  

 

Kom ihåg, varje kristen har något han kan investera i Guds rike, din speciella 
gåva, tid eller kärlek. 
   

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 

 
Har du ett öra att höra med?  
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