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DEL 4: GUDOMLIG LEDNING FRÅN JESUS
I denna serie predikningar har vi behandlat hur vi ska leva nära Jesus, det har
handlat om vår ekonomi och hälsa, och i detta budskap vill jag förmedla vikten av
att Jesus är med i varje del av vårt liv.

HUR MAN FATTAR BESLUT
Det finns handlingar i våra liv som Jesus inte behöver tänka på, som att gå till
badrummet, borsta tänderna eller duscha etc. Detta finns inbyggt i vår hjärna och
vi gör det när det behövs. Men en hel del andra saker bör bäras fram inför
Herrens ansikte eftersom han känner framtiden och det gör inte vi. Om han nu
känner utgången av varje gärning i livet, skulle det då inte vara välgörande att be
om ledning och ha full framgång i det vi försöker göra? Jak. 4:13-16

LEDNING FRÅN DEN HELIGE ANDE
När Jesus gjorde de sista förberedelserna för lärjungarna före korsdöden, gav
han noga detaljer om hur den Helige Andes verk skulle bli när han lämnade dem.
Joh. 16:7
Den Helige Ande är den som övertygar människor om deras synder och visar
vägen till rättfärdighet. vers 8-10
Han sköter domar över individer och nationer. vers 11; Hebr. 10:26-31
Synden kan inte ignoreras av Gud. Gal. 6:7-9
Om en kristen är villig att lyssna och lyda rösten av den Helige Ande, kommer
han att leda oss varje dag i våra liv. Joh. 16:12-16

HUR VARA SÄKER PÅ ATT DET ÄR DEN HELIGE ANDE TALAR?
Det finns mycken förvirring i andevärlden och upphovet till den är Djävulen och
hans fallna änglar. 2 Kor. 11:13-15; 1 Tim. 4:1-2
Sataniska andar besätter syndiga män och kvinnor, som i sin tur använder sin
demoniska kraft för att förleda andra. 2 Petr. 2:1-3
En kristen har två sätt att pröva en ledning han fått av Gud:
1. Saken måste överenstämma med Bibeln; Gud går aldrig emot sitt ord.
4 Mos. 23:19-20; Jes. 46:9-11; Matt. 5:17-18; 1 Joh. 1:4-5
2. Omständigheterna måste stämma. Apg. 13:1-12
3. Du måste ha frid med Gud. Joh. 14:27; 16:33
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NÄR SKA JAG BE OM LEDNING?
Som regel ber jag om ledning för allt som jag tänker göra. Om du inte är gift bör
du be Gud att sända den rätta mannen/kvinnan in i ditt liv. Innan du köper något,
konsultera Jesus. Innan du reser någonstans är en rådfrågning till Herren
nödvändig.
Det betalar sig att vandra med Jesus dagligen och fråga honom i vilken fråga
som helst eftersom han har gudomlig insikt i allting. Matt. 28:18-20
Jesus uppmuntrade sina efterföljare att fortsätta fråga. Luk. 11:9-13
Att fatta beslut utan Jesus är som att spela eftersom du inte vet hur utgången blir.
Matt. 7:24-29
När du tror att du har hört ifrån den Helige Ande, kan det vara klokt att dela detta
med några kristna som du har förtroende för och de kan kanske bekräfta det
budskap som du fick. Ord. 11:14
Är du beredd att vänta på Jesus så länge som han vill? Joh. 15:4-5
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?

