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DEL 41: PRISET FÖR ATT PREDIKA EVANGELIUM

INGET HÄNDER UTAN PLANERING
Ingenting händer på denna jord om inte Gud har givit sitt samtycke till det; vi kan
därför på god grund anta att varje händelse är planerad i förväg. Satan är det
ondas skapare och kan inte göra något om inte Gud i förhand gett sin tillåtelse,
beroende på människors uppförande.
1. Satan skulle aldrig fått tillåtelse att skada Job om inte det funnits en rättslig
orsak, den orsaken var fruktan. Job 3:25; 1 Joh. 4:17-18
2. Människor drar dom över sig själva. Gal. 6:7-9
3. Den kristne har fått bud om att han skall planera sina dagar enligt Guds vilja.
Rom. 12:1-2; Jak. 4:13-17
4. Varje människa har två olika huvudplaner för beredda i andevärlden. Först
Guds fullkomliga vilja, och sedan Satans omoraliska vilja. Varje person måste
välja vilken plan de vill följa. Jos. 24:15

Om du inte planerar din tid, kommer någon annan att göra det åt dig.
Eftersom Gud inte tvingar sin vilja på dig, kan Satan träda in och använda
sina demoner och sina personer för att påverka dig enligt hans omoraliska
vilja.

Aposteln Paulus var noga med att planera sina dagar. Apg. 19:21-22

DJÄVULEN MOTSÄTTER SIG STÄNDIGT GUDS FOLK
Om du vill se hur Satan gör sitt jobb, studera amerikanska åklagare i exempelvis
den amerikanska frihetsunionen, (ACLU), eller kvinnorättsorganisationen (NOW),
eller organisationen för planerade havandeskap (Planned Parenthood). I åratal
har dessa organisationer använt sig av omoraliska åklagare för att förstöra
moralen i USA. De ställer inte upp i vilken rättssak som helst; först lurar de ut om
det finns en skurkaktig domare i fallet som dömer till deras fördel. Domaren
dömer sedan efter deras korrupta synsätt. Detta orsakar åratal av utredningar
innan fallet till slut kommer upp i regeringsrätten.
Så gick det till i Kalifornien efter valet i mars 2000, då en majoritet av kaliforniska
röster godkände Proposition 22 som bestämde att en äktenskapslag där bara ett
äktenskap mellan man och kvinna skulle räknas. Nu kämpar man åt motsatt håll.
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Djävulen och hans mänskliga hantlangare gjorde likadant på aposteln Paulus tid,
när de penningkära hantverkarna i Efesus förföljde Paulus och de andra kristna.
Apg. 19:23-28
När man hade ordnat en mobb, förlorade dessa sitt förstånd, som ersattes av
förvirring och uppståndelse. vers 29-34
Gud använde sig av stadens kansler för att få folket lugnt och Djävulens planer
omintetgjordes. vers 35-41

PRISET FÖR ATT FÖRKUNNA EVANGELIUM
När Paulus och andra kristna reste runt i Romarriket och började predika
budskapet om Kristus, korsade detta givetvis Satans efterföljandes planer.
Ondskan kan inte existera i samma rum som godheten, inte heller kan Satans
lärjungar trivas när tusentals människor föds på nytt och Guds kraft manifesteras.
Någon måste ge vika. Varje kristen måste någon gång förstå att vi måste betala
ett högt pris när vi vittnar, ber och leder människor till Gud. Matt. 10:32-39

HAR DU RÄKNAT PÅ PRISET FÖR DITT LIV?
Det går helt och hållet ut på planering när du fattar beslut om vad du skall göra
med ditt liv här på jorden. Samtliga apostlar, med undantag av Judas, hade
beräknat kostnaden och funnit det värt priset att få vara med i Guds rike.
Har du beräknat kostnaden i ditt liv?
Vilka planer har du?
Du kan inte bara driva fram genom livet! Satan leder dagdrivare!
Bestäm dig idag! Luk. 19:18-30
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?

