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EN NY BÖRJAN 
En ny tid börjar när du har blivit frälst. Ef. 2:8-9 
Vad tänker du göra med resten av ditt liv? 1 Kor. 3:11-15 
Det är viktigt att vara i Guds vilja. Matt. 7:12-20 
Det finns ingen frälsning utan ånger och omvändelse. Vers 21-23 
Bygger du ditt liv på klippans grund (Jesus) eller på sanden (Satan)? vers 24-27 

FÖRVÄNTNINGAR PÅ DITT LIV 
Jesus har sagt vad Han vill. Luk. 12:42-48 
Är du konsekvent som Jesus? Jak. 3:1-18 
Om ditt kristna liv inte gör verkan i din familj kan du inte heller vara till välsignelse 
för människor omkring dig! Evangelisering börjar med familjen och skall därefter 
gå ut till omgivningen. Ef. 5:21-33, 6:1-4 

Billy Sunday var en professionell baseballspelare som lämnade 
spelandet för att tjäna Gud. Han hade en stor inverkan på det 
amerikanska samhället och fick leda mer än en miljon människor 
till Jesus. Sorgligt nog förlorade han sina egna barn eftersom de 
engagerade sig i alla de aktiviteter som deras far predikade emot.  
Hans tre söner blev en visa för familjenamnet och dog på ett 
våldsamt sätt genom självmord och olyckstillbud med bilar och 
flygplan. Hans barn var sammanlagt gifta nio gånger och de 
producerade tre barnbarn; dessa var i sin tur gifta sammanlagt fem gånger och 
producerade ett barnbarnsbarn som blev mördad av sin älskare. Billy Sundays 
släkt raderades totalt ut från jordens yta ca femtio år efter hans död. 
 

En person som haltar på båda sidor kan inte stå! Detsamma gäller familjen, 
kyrkan eller nationen. Luk. 11:17-26 
Familjer bryter ihop på grund av vrede, svärjande och förakt. Dina ord kommer 
antingen att fördöma eller rättfärdiga dig. Matt. 12:33-37 

BEGRÄNSAR DU DIG SJÄLV? 
Du sätter dina egna gränser för hur mycket skörd som skall bärgas in. Luk. 6:38 
Den kristna församlingen har blivit infekterad med samma andliga sjukdom som 
Israel hade på Jesu tid. Matt. 13:10-15 
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Jesus vill att du skall förstå hur du skall leva! Matt. 13:16-23 
Några kristna kan ge 30% frukt, några 60% och andra 100%, men de flesta  ger 
inte någon frukt alls. Lura inte dig själv med att tänka att du skall leva för Jesus 
någon dag senare i livet. Börjar du inte nu så kommer du troligen aldrig att göra 
det! Det är inte dina ord, utan dina handlingar som talar högst. Hur skall du gå 
vidare med ditt liv?  
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