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VAD VI HAR LÄRT OSS HITTILLS 
1. Jesus Kristus är grunden för vart Guds verk. John 15:1-5; 1 Kor. 3:11 
2. Att vittna med Bibeln som grund är nödvändigt för varje människa som tror på 

Kristus. Matt. 28:18-20 
3. Högst sannolikt har vi inträtt i början av vedermödan som jag tror kommer att 

vara ca 42 år. Se även RLJ-1162-S för detaljer. 2 Tess. 2:1-13; Upp. 17:8-13 
4. Vi skall förstöra Djävulens verk 1 Joh. 3:8 
5. Var inte en vän av världen. Jak. 4:1-4 

SEGER ELLER NEDERLAG? 
När du ser på framtiden är det viktigt att förstå att utgången av ditt liv beror på de 
beslut du tar idag. Jos. 24:12-16; Daniel 3:12-30 
Det är en sak att vandra med Gud när det är tryggt och lugnt men det är en 
annan sak om vi måste välja mellan livet och döden. Daniel 6:10-28 
Jesus varnade lärjungarna för att inte det skulle bli lätt att följa honom, det skulle 
bli mycket strid och ett ständigt behov av att fatta rätt beslut. Matt. 10:32-39 

VAD ÄR SEGER? 
Låt oss se på gudsmannen Moses. Han fick ett hot mot hans liv så fort han 
föddes. Den politiska situationen i Egypten tvingade hans mor att överge honom. 
Han uppfostrades vid hovet av en prinsessa som adopterade honom som sin 
egen son. Han glömde aldrig sina rötter att han var prins av Egypten, och när 
han for till Gosen för att träffa sin familj, slutade det med att han dödade en 
egyptisk vakt. Han tvingades fly och levde de 40 påföljande åren som herde i 
öknen. Vid 80 års ålder blev han kallad av Gud att leda israeliterna ut ur Egypten. 
Han var med om fantastiska underverk, men gick också igenom svårigheter, när 
folket vände sig ifrån honom, svek honom och provocerade honom att synda när 
han blev arg. Han fick se det förlovade landet men fick aldrig komma in i det med 
sin fysiska kropp. Han begravdes som 120-åring av Gud själv. 5 Mos. 34:1-12 
Moses fick avsluta sitt liv i seger men fick även erfara ett antal nederlag under sin 
livstid: 

 Han flydde som en mördare. 1 Mos. 2:10-15 
 Blev herde i 40 år. vers 16-22 



Moses visste inte i förväg hur hans liv skulle sluta! Han visste inte heller 
om uppdraget att föra Israel ut ur Egypten till det utlovade landet skulle bli 
framgångsrikt. 
Moses måste leva som vi, EN DAG I TAGET! 
Men Moses fullgjorde framgångsrikt den uppgift som gavs honom.  
Varför kunde han det? Därför att Moses hade tro på Gud! Hebr. 11:23-29 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 


