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DET ÄR  INTE ALLTID SÅ LÄTT 
Det är inte alltid så lått att upprätthålla den rätta attityden när smärtan skär som 
knivar genom hela din kropp eller när du ser blod komma ut ur dig och det verkar 
som det inte finns någon energi kvar. Det är i sådana tider av svaghet som onda 
andar svärmar runt dig, ger dig negativa tankar om att du håller på och dör, att 
det inte finns något hopp, och att ditt liv är över. Hur kan vi stå ut i en sådan 
situation? Låt oss lägga följande grund, som en åtgärd av tro:  

 Gud är alltid på tronen och Jesus Kristus sitter på hans högra sida, och det 
finns ingen kris i Himlen ty Gud har allting under kontroll. Gud har en lösning 
på alla problem som du och jag möter under livets gång. Trots Jobs 
fruktansvärda belägenhet, hade han mer tro på Gud än på sina förhållanden. 
Job 13:15-18, 19:25-27 

 Oavsett hur svår en situation må se ut, får du lära dig att stå på din tro, 
medveten om att vet om allt som händer med dig. Dessutom händer det inget 
utan hans samtycke. Job 1:6-12, 2:1-6 

 Tro att Gud älskar dig och att han bryr sig om dig, hans plan för ditt liv är bra, 
eftersom han bara har ditt bästa för ögonen. Abraham fick lära sig detta när 
Gud prövade honom för att se huruvida han förtröstade på Gud helt och 
hållet. 1 Mos. 22:1-14  

 Jesus försökte lära sina lärjungar denna tillvägagångsmetod. Luk. 8:22-25 
 Aposteln Paulus levde i denna sorts tro. Apg. 27:1-44 

STARK TRO PÅ GUD TAR BORT ALL FRUKTAN  
 Döden var inte avskräckande för de tre hebreiska männen. Daniel 3:1-30 
 Döden var inte avskräckande för Daniel. Daniel 6:1-27 
 Gud valde att låta Stefanus dö. Apg. 7:54-60 
 Aposteln Petrus fick leva. Apg. 12:1-19 
 Om du vill ha denna sorts tro, måste du förlita dig på Gud helt och hållet eller 

rensas ut!  Jak. 1:1-8 
 

Har du ett öra till att höra med? 


