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Jesus hade fått tre och ett halvt år på sig för välja ut sina apostlar och förbereda
dem för en fientlig omvärld, redo att förfölja dem. Jesus avslöjade hela sanningen
om Guds fiende till Johannes, 60 år efter sin uppståndelse. Upp. 12:7-17

HUR JESUS FÖRBEREDDE SINA EFTERFÖLJARE
1. Det första jag vill understryka är att du måste bli en Jesu efterföljare och bli en
del av Guds rike genom att bli född på nytt. Joh. 3:1-8
2. Guds rike har all makt och lärjungarna var vana att använda denna kraft
medan Jesus fortfarande var på jorden. Matt. 10:1-8; Luk. 10:1-2; 9:17-22
3. Det var inte tänkt att de skulle tjäna pengar på denna kraft; den skulle bara
användas för att betjäna folket. Guds kraft kan inte blandas med girighet!
Matt. 10:9-10; Luk. 9:3; 10:4-8
4. Detta var så klart för lärjungarna att Petrus och Johannes starkt tillbakavisade
Simon magikern när han försökte köpa kraften. Apg. 8:18-23
5. Jesus dolde aldrig det faktum att det skulle bli en stor förföljelse i framtiden,
när han lämnat jorden. Matt. 10:16-25
6. Lärjungarna skulle avsäga sig fruktan och lita på Gud även om de stod inför
döden. vers 26-31
7. Jesus varnade oss för att förneka honom. vers 32-33
8. Jesus varnade också kristna för att de kunde bli angripna av sin egen familj.
vers 34-36
9. Jesus talade om vilka som är värdiga att följa honom. vers 37-38
10. Du kan vinna livet genom att överlämna det till honom. vers 39; Luk. 17:33
11. Jesus lovade att den Helige Ande skulle sändas till de troende. Joh. 16:7-15
12. Andedopet var och är ytterst viktigt. Apg. 1:4-8
Jesus visste att en stor andel av hans efterföljare skulle bli arresterade,
slagna, fängslade och kanske dödade. Istället för att skydda oss gav han
order om att vi skulle stävja Satans rike och predika evangeliet till varje
pris. Matt. 28:18-20
De kristna som levde under det första århundradet älskade Jesus mer än sig
själva och kände starkt för de som gick förlorade. Apg. 4:6-21
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Jesus varnade den sista generationen kristna för vad som väntar dem i framtiden.
Upp. 14:12-13

UNDERSÖK DIG SJÄLV
Det är dags för litet självrannsakan:
1. Älskar du Jesus mer än dig själv?
2. Känner du dig orolig över att så många blir förlorade?
Om du besvarar någon av dessa frågor med ett nej, hur planerar du då att du ska
göra under Vedermödan?
Under Antikrists regeringstid har du två val:
1. Att ta Vilddjurets märke, bli fördömd i all evighet men leva litet längre på
jorden. Upp. 14:9-11
2. Att vägra ta Vilddjurets märke och komma litet tidigare till Himlen!

Du kommer att bli tvungen till att göra det valet en dag, oavsett
om du vill det eller inte! Gör ett test idag och se om du klarar dig!
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?

