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HINDER FÖR HELANDE 
 Bland de största hindren som människan ständigt måste måste bekämpa är 

själviskhet, lathet, och en dålig attityd. Gud har sagt oss i Bibeln hur han 
tänker och vad han väntar sig från människan. Vi måste komma ihåg att han 
är Gud, han äger hela universum och vi är hans gäster, oavsett om vi tycker 
om det förhållandet eller inte. 5 Mos. 28:1-68 

 Gud vill inte välsigna och skämma bort människor som vägrar ta emot hans 
nåd och lever i uppror. Jesus visade detta sitt koncept åtminstone två gånger:  

1. Mannen som hade varit sjuk i 38 år. Joh. 5:1-14 
2. Kvinnan som hade begått äktenskapsbrott. Joh. 8:1-11  

 Vi är frälsta av nåd och skapade för goda gärningar. Ef. 2:8-10 

GUDS SYN PÅ ÄKTENSKAPET 
 Bibeln säger att Jesus är brudgummen och att Kyrkan är bruden! Upp. 19:1-9 
 I ett jordiskt äktenskap begärs det av varje partner att de är trogna; Bibeln 

säger också att Jesus är trogen. Hebr. 3:1-6 
 Är du trogen? Luke 16:1-13 
 Gud håller varje kristen ansvarig för deras gärningar på jorden! Luk. 19:12-27 
 Vi måste komma ihåg lagen om att vad man sår skall man också skörda.  

Gal. 6:7-10 

GUD VÄNTAR ATT HANS FOLK ÄR MOGNA OCH 
DISCIPLINERADE!  

 Genom den Helige Andes kraft, kan varje troende på Kristus vara trofast och 
lydig. Vår kärlek till Gud kommer att tvinga oss att leva ett diciplinerat liv så att 
vi alltid kan göra vårt bästa för vår himmelske Fader.  Rom. 6:11-23 

 Vi måste ställa oss till Guds förfogande istället för att vänta sig att han ställer 
sig till förfogande. Rom. 12:1-3 

 Guds tankar och planer är mycket överlägsna våra. Jesaja 55:6-13 
 Valet är ditt: Ställ dig i Guds tjänst och bli välsignad i alla frågor eller 

fortsätt att vara självisk, otrogen, odiciplinerad och ha ett miserabelt liv! 
 

Har du ett öra till att höra med? 


