
 

Tro för relationer och familj 
 

Inledning 
Rom 8:1 ”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.” 

2 kor 5:18 Försoningens ämbete 

 

 

 

Syndafallets konsekvenser och Guds plan till upprättelse 

1 Mos 2:18, 21-25 Gud har skapat oss till sociala varelser, vi människor behöver 

varandra.  

1 Mos 3:1-4 Satan sår in tvivel på Guds ord 

1 Mos 4:3-10 Kain och Abel 

1Joh 3:11 Vi ska inte likna Kain.  

 

Upprättelse 

Joh 3:16-17 I frälsningen blir människan totalt upprättad till ande, själ och 

kropp.  

Rom 5: 1,8 Vi har frid med Gud.  

Kol 2:13-14 Förlåtelse och upprättelse, han har strukit skuldebrevet.  

1 Kor 1:9 ” Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus 

Kristus, vår Herre.”  

 

 

Kärlekens väsen  
Grekiskan har fyra olika ord som vi alla översätter till ”kärlek” på svenska: 

• Agape:  

• Fileo:  

• Storge:  

• Eros:  

Gud är agape-kärlek i sitt innersta väsen; han älskar osjälviskt, villkorslöst, 

förutsättningslöst och självutgivande. 

1 Joh 4:8 Gud är kärlek 

1 Kor 13:1-8, 13 Tro, hopp och kärlek. Kärleken är störst.   

Matt 9: 35-36 När Jesus såg folkskarorna fylldes han av medlidande och kärlek.  



1 Petr 4:8 ”Framför allt ska ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler 

många synder”.  

 

Ef 3:14-21 Uppfylld, rotad och grundad i kärleken.  

1 Joh 4:7-21 Guds kärlek och vår.  

Luk 10:25–27“Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: 

”Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” Jesus sade till honom: ”Vad 

står det skrivet i lagen? Hur läser du där?”Han svarade: ”Du ska älska Herren 

din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela 

ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” 

Matt 5:44“Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.”  

 

 

Två krig att utkämpa 
Andlig strid 

2 Tim 3:1-5 Människor i den sista tiden.  

Matt 24:12  Laglösheten ska tillta och kärleken hos de flesta ska kallna 

 Ef 6:10-18 Andlig kamp. 

Luk 23:34 Jesus bad på korset ” Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör”.  

1Petr 5:8-9 Djävulen som går omkring som ett rytande lejon för att se vem han 

kan uppsluka  

Joh 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit 

för att ni ska ha liv och övernog.  

 

Köttets gärningar 

Rom 7:14-25  Den köttsliga människan 

 1Petr 2:11 De köttsliga begären för krig mot själen.  

Gal 5:16-26 Köttets gärningar och andens frukt.  

Rom 12:1-2 Förvandlas genom sinnets förnyelse.  

 

 

Förlåtelsens kraft 
Matt 18:23-35 Berättelsen om de två tjänarna som hade varsin skuld.  

• Oförlåtelse hindrar oss att ta emot Guds förlåtelse. Mark 11:25,  1 Joh 

2:9-11  

• Oförlåtelse binder oss och den vi har något emot, i det förflutna.  

• Oförlåtelse kan öppna för plågoandar.  

 

 



Att förlåta  

1. Ta emot Guds förlåtelse.  

1 Joh 1:9 ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han 

förlåter oss vårs synder och renar oss från all orättfärdighet.”   

 

2. En viljehandling 

Fil 4:13 ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” , Fil 2:13 , Mark 9:23 

Luk 13:33, Kol 3:12-14 . 

 

3. Förståelse skapar förutsättning för förlåtelse 

 

 

4. Att lämna det gamla bakom 

 

Jes 43:14-21 ”Tänk inte på vad förr har varit, bry er inte om vad fordon har 

skett. Se, jag vill göra någonting nytt. Redan nu visar det sig – märker ni det 

inte?....”  

Matt 18:21-22 Förlåta om och om igen.  

 

5. Tron gör misslyckandet till en möjlighet 

Rom 8:28 ”Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för 

dem som är kallade efter hans beslut.”  

 

 

 

Svaghet och tro 
Matt 5: 3 ”Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket 

I Kor 1:27-29 Gud utväljer det som är svagt och oansenligt. 

  

2 Kor 12:9-10 "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför 

vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över 

mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och 

ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark."  

 

 

 

Sarah Samuelson 2017-10-04 

 
 


