Vad är synd?
Intro: Syftet med den här studien är att ge förståelse för vad synd är specifikt enligt bibeln och i ens eget liv, och
att hjälpa att få en förkrossad och angelägen ande. (2 Korintierbrevet 6:11-13).
I. Syndens definition
a. 1 Johannesev. 3:4 F – Vad betyder meningen ”Synd är laglöshet”? Man kan leva helt utanför Guds lag,
eller aktivt bryta mot Guds lag.
b. Jakob 4:13-17 F – Vilken livsattityd är en synd? Att leva sitt liv utan att lägga alla sina planer inför Gud,
och att inte vara ödmjuk inför sitt eget kortvariga liv.
F- Hur begår man en synd enligt v.17? Genom att INTE göra det goda man borde göra, att försumma att
göra det som Jesus skulle ha gjort i samma situation.
F – Vad för slags saker tycker du är en synd om man INTE gör? Att inte älska Gud av hela sitt hjärta, själ,
förstånd och kraft, att inte älska sin nästa, att inte läsa bibeln, att inte hjälpa de fattiga, osv.

II. Alla har syndat - Romarbrevet 3:23-25

a. (v.25) Jesu blod rensar oss från synd. Det var priset för att vår förlåtelse.
b. Ex: Att simma över Atlanten/Jesu båt.
c. Romarbrevet 6:23 Syndens lön är döden – både i det här livet och andlig död i evigheten. Lön är något vi
förtjänar för ett jobb vi har utfört. Vi har jobbat för vår enkla biljett till helvetet, det är inte först och
främst Gud som skickar oss ditt.

III. Några bibelställen som beskriver synd
a. Galaterbrevet 5:19-21 Gå igenom listan, en synd i taget, bekänn dina egna synder och förklara varje
synd. Lägg till din förklaring av ”orenhet”, orena tankar, åtrå, porr, onani, Matteusev. 5:27-30 och för
mord Matteusev. 5:21-24.
b. För religiöst hyckleri – 2 Timotheos 3:1-5
c. Homosexualitet – Romarbrevet 1:18-32, I Korintierbrevet 6:9-11, 1 Timotheos 1:8-11, 3 Moseboken
18:22, 20:13.
d. Att vara beroende att någon substans, t ex tobak – Romarbrevet 6:11-21, 1 Korintierbrevet 6:19-21.
IV. Syndens ursprung – Markusbrevet 7:20-23
a. F- Vad brukar människor skylla på för sin synd? Jesus säger att synd kommer ifrån våra hjärtan. F– Varför
är denna övertygelse om syndens ursprung en viktig nyckel för att verkligen omvända sig från synd?
V. Hur påverkas ditt förhållande till Gud av din synd?
a. Jesaja 59:1-2 Det finns ingen syndgrop du har fallit i som är för djup för Gud att dra upp dig från. Vår
synd kan inte avlägsna oss så långt ifrån Gud att han inte kan höra våra böner. Men – våra synder skiljer
oss från Gud som en stenmur mellan oss och honom. Varje person behöver förlåtelse från Gud.
Frälsningen sker när man får förlåtelse för sin synd på Jesus villkor. Ex: Syndskiljemur-diagram.
b. 1 Petrus 2:9-10
Mörkret
Inte Guds folk
Inget andligt ändamål
Inte fått barmhärtighet
Oförlåten
Skild från Gud
Förlorad

Ljuset
Guds folk
Har ett andligt ändamål – att förkunna hans lov
Har fått barmhärtighet
Förlåten
Förenad med Gud
Räddad/frälst

Avslutning: F – När du läser 1 Petrus 2:9-10 och ser det här diagrammet, var står du just nu? Det här är en
utmanande studie men du är inte ensam. Hemläxa: Be och läs igenom bibelställena om specifika synder. Skriv
ner i en dagbok svaret på två frågor: 1.) Hur har jag syndat mot Gud? 2.) Hur har jag syndat mot andra
människor?

Vill du träffas snart igen så att vi kan studera hur du kan, med Guds makt, omvända dig från dina synder och hur
du kan få förlåtelse från Gud?

