
VEM BEHÖVER DIN HJÄLP?

Livet på jorden är som ett skepp som håller på att sjunka i Guds Motståndares (Djävulen och hans onda änglar, demonerna)  
stormiga hav och vi är räddningsbåtar som Gud skickar till alla som håller på att drunkna. DU kan kasta en livboj från din båt 
och därför är det viktigt att du visar var hjälpen finns, så att de som behöver hjälp ser din båt och din livboj, att de ser  
Gud genom dig.

Hur kan du se vilka som håller på att drunkna? Känner du kanske någon kompis som är i fara. Hur är det med dig själv?  
Här är några exempel på vilka som kan vara i fara:

• De går till kyrkan bara om det inte finns något som är roligare.
• De kan säga dåliga saker om kyrkan bara för att kompisarna gör det.
• De vill verka coola och göra ofta saker som du vet inte är vad Gud vill.
• De talar mycket om sig själva och tycker att det är väldigt viktigt att se bra ut, har rätt märken på kläder. Gärna 

vill de att man ska vara som de själva och göra som de vill. 
• De kanske svär, ljuger och snackar skit om andra bakom ryggen.
• De tycker att det är viktigare att man är som idolerna på MTV än som Jesus. För en kristen är Jesus den enda  

guden och idolen som man vill vara som.
• De vill gärna vara som tonåringar, som verkar kunna och fatta allt bättre än de vuxna.
• De har inga intressen annat än att festa och ofta kallar de shoppa ett intresse. 
• De umgås mera med kompisar på Internet än träffas ”på riktigt”.
• De vill gärna ha så många vänner som möjligt på Internet och MSN även om de knappt känner en del av dem. De är  

inte intresserade av dem egentligen utan vill bara ha många vänner för att andra ska tycka att de är populära. 
• De lägger gärna ut bilder på sig själva där de ser ut som de tror att andra vill för att de ska bli populära. Gärna vill  

de se lite äldre ut än vad de egentligen är.
• Om någon t ex har en sida på Internet och kallar sig själv kristen, borde den ha saker på sin sida som visar att man  

är kristen. Andra måste kunna veta var hjälpen finns. 
• Barn som har föräldrar som inte bryr sig var barnen är, när de kommer eller går hemifrån lever farligt.
• Barn som hänger ute på gatan sent på kvällen och inte har några andra intressen än att gå fram och tillbaka på  

gatan med andra kompisar som gör likadant. De går där och hoppas på att något ska hända istället för att skaffa sig  
ett liv. Om man verkligen lever och jobbar för Gud, händer det otroligt häftiga saker.

• Ju yngre barn är och tänker så här desto farligare är det. Om någon är i under 13 år och beter sig som en 15-20 
åring är den på fel väg, en väg som kan leda bort från Gud, bort från livet och till döden.

HUR KAN DU HJÄLPA?

Hur kan DU göra för att hjälpa den som är på denna farliga väg och ligger där i vattnet? Hur kan du kasta livbojen och  
försöka rädda dessa människor från att drunkna och dö i Motståndarens stormiga hav? Det är ingen lek, utan en kamp på liv  
och död! 

• Be, alltså tala med Gud!
• Läs Bibeln, Guds ord!
• Tala med äldre Guds barn, som har varit med och förstår vad en sådan här kamp betyder. Alla Guds barn borde ha 

en mentor.
• Gå aldrig med på att göra saker som går emot ditt samvete, sådant som du vet är fel och bryter mot Guds regler.  

(Läs Guds regler, Hans budord, om du undrar!)
• Lyssna alltid på Guds barn och dina föräldrar före andra människor och den du vill hjälpa.
• Tänk på att sådant som verkar bra, kan vara helt galet. Är du osäker så be och sök hjälp hos med Guds barn. Fråga  

dig själv vad Jesus skulle ha gjort.
• Lita på Gud. Eftersom du är Guds barn låter Han aldrig Motståndaren göra saker mot dig som du inte kan klara av.  

Men tänk på att Motståndaren är lurig och Gud låter honom hålla på ibland för att Gud vill se vem du lyssnar på och  
älskar mest.

• Försök att vara mest i ditt hem, i ett av Guds barns hem eller i kyrkan, med den du ska hjälpa. Du måste så fort 
som möjligt få personen upp i räddningsbåten för att komma iland. Annars är risken större att du själv drunknar.



VAD SKA DU AKTA DIG FÖR?

Akta dig för att ramla i havet! Motståndarens sätt att få i dig i vattnet kan vara så här.

• Han försöker få dig att känna att Guds barn, kyrkan och allt som de säger är tråkigt och att de försöker stoppa dig 
att göra sådant som är kul, att Gud och hans barn bara vill bestämma över dig.

• Han försöker få dig att tro att Gud inte finns, att Jesus inte har funnits på riktigt eller inte är Gud
• Han försöker locka med saker som verkar kul som nöjen, pengar, berömmelse, men som slutar med att du tappar din  

gemenskap med Gud och leder till din död. 

Motståndaren visar inte allt på en gång, för då skulle ingen lyssna på honom. Nej, han tar ett litet steg i taget så 
att man inte märker att man är på fel väg och blir lurad. 

T ex: Om du är rädd för spindlar och vill bli hjälpt att bli av med rädslan, så kan inte den som ska hjälpa dig börja  
med att slänga en jättestor spindel på dig. Nej, man måste ta ett litet steg i taget så att du vänjer dig. Först  
kanske du får titta på bilder av spindlar i olika storlekar; först liten, sen en större och en ännu större. Sen kanske  
du får göra samma sak med en riktig spindel i en glasburk, sen samma sak utan burken. Sen kanske du får nudda  
spindeln lite snabbt; först en liten, sedan en större. Sen kanske du får hålla i dem och ännu senare får de krypa på  
din ar; först en sedan flera. Sen så är du inte rädd längre, du har vant dig. 

Samma sak gör Motståndaren för att lura dig när du försöker rädda någon. Han försöker få dig att tro att Guds  
vilja är fel och att allt som Gud tycker är fel istället är rätt och normalt. Barn och ungdomar är extra lätta att lura 
och därför vill Motståndaren gärna komma åt dem. Det är viktigt för honom eftersom det man lär sig när man är  
ung blir ofta det som man bygger resten av sitt liv på! Eftersom du är Guds barn vet Motståndaren att du inte  
lyssnar på honom, så därför måste han jobba extra hårt för att lura dig.  

Om du tittar hur det ser ut i barn- och ungdomars värld; I skolan, bland kompisar, på Internet, på TV, i böcker och i 
tidningar och bland alla artister med mera. Tycker du som Guds barn att det mesta verkar vara sådant som stämmer med  
vad Gud vill och tycker är rätt och bra, eller ser det mer ut som något från Motståndaren? Fundera på detta tillsammans 
med Gud, din mentor och dina kristna syskon.

DETTA SKA DU TÄNKA PÅ?

Här kommer några saker att tänka på när du försöker hjälpa någon, t.ex. en kompis.

• Du gör det här för Guds och din kompis skull, inte din egen!
• Säg åt din kompis att komma till dig när denne vill prata eller ha hjälp. Visa att du ställer upp.
• När din kompis kommer så ska du lyssna till vad Gud och kompisen vill att du ska göra.
• Lita på att Gud tar hand om din kompis när du inte är i närheten. Få inte panik om det händer saker som kan vara  

farligt för denne. Om det är något allvarligt vill Gud att du hjälper kompisen när du är lugn och efter du har bett! 
• Ge din kompis saker som kan hjälpa denne till Gud
• Ge din kompis information och uppmuntra kompisen att komma till saker i kyrkan, men tjata inte!
• Be, be och åter be för din kompis.
• Var en bra förebild. Tänk på att kompisen ska kunna se Gud genom den du är.

Var stark, lyssna på Gud och visa din kompis Guds kärlek. Ofta kan det betyda att kompisen inte får som den vill, utan  
istället måste respektera att du väljer något annat, det Gud vill. När du gör det du tror är rätt, kommer din kompis att se  
att du är stark och när denne försöker förstå varför du är så stark kommer kompisen att upptäcka att det beror på din tro  
på Gud. Då kommer din kompis att se att du är ett Guds barn och kanske vilja ha det du har. Det kan ta tid och det kommer  
att bli mycket problem på vägen och ändå är det inte säkert att det lyckas, för man kan inte tvinga någon att välja Gud. En 
människa måste själva välja Gud av kärlek till Honom. Men det är inte ditt problem, du gör det du kan för din kompis skull.  
Du visar vägen till Gud och det är kärlek.

GUD VÄLSIGNE DIG!


