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EN HOPPLÖS SITUATION 
Har du nånsin blivit tillsagd att en situation är hopplös? Har du erfarit fruktan som 
griper dig så hårt att du inte kan se annat än nederlag? Har du nånsin gett efter 
för fruktan och börjat förbereda dig för ett nederlag?  
Jag vet inte hur det är med dig, men jag svarade ja på dessa frågor den 2 april 
och ett tag nöjde jag mig vid att det inget fanns att göra och nederlaget stod för 
dörren. Då talade den Helige Ande plötsligt högt och tydligt till min ande, att  
”Gud är större än det du står inför nu, och han kan mycket väl bemästra 
denna situation.”  
Följande kväll talade den Helige Ande medan jag bad och försökte förbereda ett 
budskap att, Jesus är större än Alzheimers eller vad som än möter dig!  

UPPSTÅNDELSEN 
Vår seger uppstod när Jesus uppstod. Matt. 28:1-8 
Jesus var given all makt i hela universum. vers 18 

SATAN VAR BESEGRAD EN GÅNG FÖR ALLA  
Satan besegrades i himlen. Upp. 12:7-12 
Satan besegrades på korset och har förlorat makten över jorden. Kol. 2:6-15 
Varje troende deltog i denna seger och har myndighet att förkasta Djävulens 
onda gärningar. Luk. 10:17-22; Ef. 6:10-18 

GUD GÖR DET OMÖJLIGA 
Vi måste tro i enlighet med Guds ord. För honom är inget omöjligt; han kan inte 
fela. Matt. 19:26 

SATAN ÄR INTE JÄMBÖRDIG MED GUD 
Gud står över alla. Jes. 45:18-23; 46:8-11 
Satan är en skapad ängel och kan bara existera genom Guds uppehållande kraft.  
Hes. 28:14-17 
Han har dömts till en evighet i den Brinnande Sjön, utan någon möjlighet att 
överklaga. Upp. 20:10 
 



VANDRA I SEGER 
Vad kan vi göra för att vandra i seger? 

1. Du måste vara född på nytt. Godhet kommer endast den till del som är 
född på nytt. Mark. 16:15-20 

2. Du måste vänta i lugn och ro på Jesus. Joh. 15:1-5 
3. Du måste ta ett beslut att tro på Gud vad än som sker; vad du hör, ser och 

upplever. Hebr. 11:6 
4. Du måste gå ut med vissheten att du tror på det goda som Bibeln säger 

att vi har i Kristus. Jes. 53:1-7; Matt. 8:16-14 
5. Du måste sätta din tro till Kristus. Mark. 11:22-24 
6. Du måste låta honom rena dig och be om förlåtelse. vers 25-26 

Det bör poängteras att Gud väntar oss att göra vår del i livet här på jorden. Gud 
förväntar sig av oss att hantera vår ekonomi och talanger väl. Vi bör också ta väl 
hand om kroppen genom att äta och dricka det som är bra för oss och bruka de 
tillskott som Gud har skapat för helandet av våra kroppar. 1 Kor. 3:16-17 
  
ENLIGT DIN TRO… 
Vid flera tillfällen sa Jesus till den som ville ha hjälp att efter deras tro så ska det 
göras med dem. Matt. 8:13 
Tro måste följa på orden annars händer det inte något. Bed Gud om tro! 
 

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 

 
 

Har du ett öra att höra med? 
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