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DEL 4: ATT VANDRA ELLER INTE VANDRA MED JESUS

ATT VANDRA MED JESUS
 De flesta kristna har läst i Johannes evangelium att utan Jesus kan vi inte
göra någonting, men majoriteten kristna har inte förstått det, eller bryr sig om
det. När troende bara håller på med sina egna saker blir det mycket lidande!
Joh. 15:1-6
 Jesus sade att det blir mycken frukt och glädje när vi går i gemenskap med
honom. versar 7-11
 Jesus vill att hans efterföljare blir hans vänner och delaktiga i arbetet för
Fadern på denna jorden. versar 12-16
 Vi kan bara ha gemenskap med Jesus om vi älskar varandra. Det är omöjligt
att vänta sig vänskap med Jesus, om vi bär på ilska i vårt hjärta gentemot
andra Kristus-troende. vers 17; I Joh. 4:6-21

ATT VANDRA UTAN JESUS
 Bibeln ger oss ett perfekt exempel på vad som kan hända när vi tar våra ögon
från Jesus. Matt. 14:22-33
 Gemenskap med Jesus börjar med lydnad. Joh. 14:15
 När Kung David tog med sig Arken till Jerusalem, försökte Ussia av egen kraft
behålla Arken och det fick till resultat att han blev dödad av Gud.
I Sam. 6:1-10
 För hans synders skull bröts gemenskapen mellan David och Israels folk, och
som en konsekvens måste många människor dö. II Sam. 24:1-17
 Där det inte finns en gemenskap med Jesus, finns det ingen kraft! All kraft
kommer från vår gemenskap med Jesus. Luk. 9:1-2, 10:1-2, 9, 17-21

ATT FÖRSTÅ GUDS LAGAR
 Guds Fysiska Lag: Utan kraft (energi), kan inget förändringens verk äga
rum i den fysiska världen.
 God’s Parallella Andliga Lag: Utan Den Helige Andes Kraft, kommer inget
att hända i den andliga världen.
 Konsekvenserna av att inte förstå Guds andliga lag blir att ingen blir frälst,
helad eller befriad från onda andar! Apg. 19:1-17

FRÅGOR SOM KRÄVER SVAR
1. När förde du en syndare till Jesus senast?
2. När bad du sist för en person och denna blev helad?
3. När kastade du senast ut onda andar?
Har du öron till att höra med?
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