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Jag har lärt mig en sak av mina 41 års pastorstjänst viktigare än allt annat: Att få
en kristen till att be är som att be honom att begå självmord. Om du förstår det
eller ej, att inte be är det samma som att begå andligt självmord! Jak. 4:1-3
Tiderna blir bara hårdare och det finns inte arbete i överflöd som det var förr. Jag
talade med en man för en tid sedan och frågade hur det gick med hans jobb. Han
svarade att han inte hade tillräckligt med arbetstimmar i jobbet. Jag såg på
honom och frågade om han hade bett för saken? Han var tyst ett ögonblick,
sedan flinade han fåraktigt och sade, att det hade han inte. Vad kunde han vänta
sig? Man får inget om man inte tar upp det med Gud.
Denne man representerar dagens kristen; han har tid att läsa tidningen, se på TV
och ringa upp sina vänner men han har inte tid nog att tala med Gud. Denne man
har blivit förblindad av Satan; det har resulterat i att han har blivit andligt förslöad
och uttorkad. Matt. 13:11-15; Hebr. 5:11-13

HUR BRYTER MAN SIG LOSS?
1. Ta ett beslut att förändra dig. Börja läsa Bibeln regelbundet för att bygga upp
din tro. Rom. 10:17
2. Om du inte är döpt i den Helige Ande är detta en sak som du bör söka av
hela ditt hjärta. Apg. 19:1-7
3. Definiera dig själv på detta sätt:
 Vem är du?
 Varför lever du ditt liv här nere?
 Vad kommer hända med dig efter döden?
4. Så här definierar Gud varje människa:
 Du var utformad och känd före födseln. Jes. 49:1; Jer. 1:4-5; Gal.
1:15
 Det Gud vill ha kommer han att uppnå. Rom. 8:28-31
5. Det finns fyra sorters människor i Guds rike: Matt. 13:22-23
A. De som bär frukt
B. De som bär 30%frukt
C. De som bär 60%frukt
D. De som bär 100%frukt
6. Vilken grupp tillhör du? Vill du tillhöra en annan kategori?
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VÄGEN TILL FRAMGÅNGSRIK BÖN
1. Börja växa i bönen genom att be den bön som Jesus lärde sina apostlar. Luk.
11:1-4
2. Förändra ditt sinne för att få den rätta attityden i bönen. vers 5-8
3. Ropa ut till Gud för att väcka din tro, och tron att du talar med Honom kommer
att göra skillnad i ditt liv och för andra människor i världen. vers 9-13
4. Det är viktigt att be i tungor för att ta dig in i Guds värld och tillåta den Helige
Ande att be genom oss eftersom vi inte alltid vet vad vi skall be för. Rom.
8:26-27; 1 Kor. 14:14-15
Kom ihåg att de inte är så viktigt hur du börjar ditt liv efter frälsningen,
men det är viktigt hur du slutar det!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

