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1. Du är, du har och du kan vad Guds ord säger 
 

Det Gud säger har sin grund i Guds ord. Gud kan aldrig tala emot 
sitt eget ord och Bibeln är Guds ord. Så du är vad Bibeln säger att 
du är. Du har det Bibeln säger att du har. Du kan göra det Bibeln 
säger att du kan göra. 

Du är Guds barn 
Joh 1:12-13”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli 
Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av 
blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.”  

Du är född av Gud och har rätt att kalla dig Guds barn. Det blev 

du när du tog emot Jesus.  
 

Att vara ett Guds barn är den största förmånen 
1 Joh 3:1 ”Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får 
kallas  
                  Guds barn, och det är vi också.”  
Du kan aldrig bli barn till någon viktigare, större eller mäktigare 

person. Du kan inte bli barn till någon bättre, eller mer kärleksfull 

person. Du kan inte födas in i någon bättre familj än Guds familj.  
 

Du har rätt att kalla dig Guds barn 
Det är en laglig rätt du har. Ingen kan ta den rätten ifrån dig.  

Joh 1:12-13 ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att 
bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda 
av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av 
Gud.”  

Om du tagit emot Jesus har du rätt att bli Guds barn. Det står så 

varje dag, de orden ändrar sig inte. 
  

Guds älskade barn 
Joh 17:23 ”Då skall världen förstå att du har sänt mig och har 
                    älskat dem så som du har älskat mig.” 

Fadern älskar oss som han älskar sin Son, Jesus. 
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Mark 1:11”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min 
glädje.”  

Joh 16:27”ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig 
                   och tror att jag har utgått från Gud.”.  

Det finns ingen person som Han älskar mer än dig.  

Rom 2:11 "Gud har inte anseende till person".  
Du är Guds barn, du är Guds älskade barn. 

 

Frågor på Du är Guds barn 
 

Hur blev du ett Guds barn?  Joh 1:12 
 

Du är Guds barn för att …..  
 

Beskriv hur mycket älskar Gud dig? 
Joh 17:23, Joh 16:27 
 

Vad betyder det för dig att du är Guds älskade barn? 
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2. Du är Guds favorit 
 

Gud är din Far. Hurdan är Gud som Far? 
 

Din himmelske Far både vill och kan fylla alla dina behov 
Som din Far har han tagit på sig försörjningsansvar för dig.  
Han vet om dina behov 
Matt 6:32 "Men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta"  
Han vill också fylla dem.  
Fil 4:19”Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i  
               Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.”  
Ps 23:1 ”Herren är min herde, mig skall intet fattas.” 
1 Petr 5:7”Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har 
                   omsorg om er.”   
Hurdan är han mot dig? 
  

Han är generös mot dig 
Matt 7:11”Om ni som är onda förstår att ge era barn goda 
gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som 
är gott åt dem som ber honom.”  
 

Han är rädd om dig 
Gud vakar över dig, inte för att bevaka utan för att hjälpa dig.  
Rom 8:38-39”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken 
änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall 
komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat 
skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre  
 

Han är alltid med dig  
Hebr 13:5 ”Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller  
                    överge dig.”  
 

Han förlåter dig 
Hebr 8:12”Jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar, och                   
deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.”.  

När Gud förlåter så glömmer han. 
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Han fostrar dig 
Han kommer att hjälpa dig att mogna som hans barn. Med en 
kärleksfull uppfostran.  
Hebr 12:6 ”Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var 
                    son som han har kär.”  
 

Du kan lita på din Far 
Gud har lovat att fylla alla dina behov, och Han både vill och kan.  
Vad kan du göra för att han skall fylla dina behov? 
 

Du kan tro på Gud 
Mark 11:22 ”Ni skall tro på Gud.”  
Lita på att han skall göra det han lovat. Om Gud ger ett löfte är 
det Han som skall uppfylla det inte du.  

Guds löften gäller dig 
2 Kor 1:20 ”Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför 
får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad 
genom oss.”  
När Jesus dog och uppstod då fick alla dessa löften gällande kraft.  
 

Du kan lita på Guds löften 
Du kan vara övertygad om att det Gud lovat håller han.  
Hebr 11:1 ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet  
                  om det man inte ser.”  

Du kan lägga fram alla dina önskningar 
Alla människor har behov och önskningar, det har du också.  
Fil 4:6 ”Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber,  
tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.”.   
 

Du kan be i tro 
Mark 11:24 ”Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och  
                      begär,tro att ni har fått det, så skall det vara ert”  
Matt 7:11”Om ni som är onda förstår att ge era barn goda 
gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som 
är gott åt dem som ber honom.” Han ger bara goda och bra saker. 
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Du kan ta emot i tro  
Du får för att du i tro tar emot det han lovat dig.  
Gal 3:2,5 ”Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att 
hålla lagen eller genom att lyssna i tro?” ”Han som ger er Anden 
och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen 
eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham?”  
Du är Guds älskade barn. Du har en Far som vill fylla alla dina 
behov. Du kan lita på din Far.  
 

Frågor på Du är Guds favorit 
 

Hurdan är Gud som Far mot dig? 
Hebr 13:5, Hebr 12:6, Matt 7:11, Hebr 8:12, Rom 8:38-39 

 

Hurdan kan du vara mot honom? 
Fil 4:6, Gal 3:2,5, Mark 11:22, Mark 11:24, 2 Kor 1:20  
 

 

Hur är ditt förhållande till Gud som din Far? 
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3. Du är Guds värdefulla barn 
 

Matt 10.29-31 ”Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och 
inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till 
och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer 
värda än många sparvar.”  
Du är det mest värdefulla han har skapat. Det finns bara en av din 
sort. Det finns ingen mer som är exakt likt dig. Du är unik. Du är 
älskad och värdefull i Guds din Fars ögon. 

Du har blivit högt värderad 
Hur högt värderar Gud människan?  
1 Petr 1:18-19 ”Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, 
med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa 
liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med 
blodet av ett lamm utan fel och lyte.”  
Genom detta har Han visat vilket värde han har satt på 
människan. Du har blivit högt värderad 
 

Du kan vara frimodig 
Du är inte frimodig för att du är duktigare eller att du är bättre än 
andra människor utan för att Gud älskar dig och värderar dig 
högt. 
Hebr 4:15-16 ”Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha 
medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt 
liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till 
nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt 
tid.”  
Vad betyder det att vara frimodig? 

Du vågar komma inför Gud din Far, utan rädsla.  
Rom 8:15 ”Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skall 
leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande i vilken vi ropa 
Abba Fader”  
Visst skall du ha respekt för Gud, Han är Gud. Men Han är också 
din Far. Du kan komma till honom med allt.  
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Du kan se Gud in i ögonen.  
Du behöver inte skämmas inför honom. Du kan säga precis som 
det är för honom, för Han vet det redan ändå.  
Ps 34:6”De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras 
ansikten behöver ej rodna av blygsel.”  
 

Du kan vara frimodig på grund av Guds nåd 
Han möter dina behov fast du inte förtjänar det. Så försök inte 
betala. Man kan inte betala för en gåva då är det inte längre en 
gåva  
Rom 5:2”Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi 
nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet.”” 
Rom 8:32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade 
honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka 
oss allt med honom?”  
2 Petr 1:3 ”Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans 
gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har 
kallat oss genom sin härlighet och ära”.  
Du är Guds värdefulla barn, du har blivit högt värderad och du 
kan vara frimodig 
 

Frågor på Du är Guds värdefulla barn 

Varför är du värdefull för Gud?       

Matt 10:29-31, 1 Petr 1:18-19 
 

Hur kan du vara när du kommer inför Gud?  
Hebr 4:15-16 
 

Vad innebär det att vara frimodig?  
Ps 34:6 
 

Hur kommer det sig att du kan vara frimodig?  
Rom 5:2, Rom 8:32 
 

Vad innebär det för dig att du är värdefull för Gud? 
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4. Du är Guds fria barn 

Gal 4:6-7”Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan 
sin Sons Ande som ropar: ”Abba! Fader!” Så är du inte längre 
slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.” 
1 Petr 2:16 ”Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel 
för att göra det onda utan för att tjäna Gud.”  
Vad är det som ger denna frihet? 

Du har en helt ny ställning inför Gud 
Rom 5:1”Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi 
frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.”  

Rättfärdig, beskriver vår nya ställning inför Gud 
Du står inför en domstol. Denna domstol skall förklara dig 
skyldig eller frikänna dig. Synd gör människan kriminell i Guds 
ögon. Utslaget borde vara skyldig, för alla människor har syndat.  
Rom 3:23.”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” 
Domstolsutslaget lyder: Icke skyldig, det finns inget att anklaga 
dig för. Ditt kriminella register är tömt, utplånat.  
Rom 8:33”Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner”  
Gud har inget att anklaga dig för. Gud ser på dig som om du 

aldrig har syndat. Hur är det möjligt?  
Frikänner en rättfärdig domare en kriminell?  
Men hur kan det vara lagligt? 
Rom 5:1 ”Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi 
frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.”.  

Att Gud kan frikänna dig, beror på det Jesus gjorde på korset. När 

han dog, tog han på sig dina synder. Han betalade hela din 

syndaskuld. Din synd är utplånad den finns inte mer.  

Kol 2:13-14 (1981) ”i och med att han förlät oss alla våra 
överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som  
blastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att  
spika det på korset” 
Du är fri. Det är inte en process utan ett ögonblicksverk.  
Vad innebär denna frihet? 
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Du kan leva rättfärdighetsmedveten  
När du är fri inför Gud kan du vara frimodig inför hans ansikte.  
Vad är det som gör dig frimodig? 
Det är viktigt att vara medveten för att handla rätt.  
Ex: prismedveten, miljömedveten klädmedveten  
Det viktigaste för dig som kristen är att vara rättfärdighets- 
medveten, så att du kan vara frimodig inför Gud och leva rätt. 
Vad är det att vara rättfärdighetsmedveten?  
Det är att vara medveten om din nya ställning inför Gud.  
Jes 6:1-8 ”Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena 
läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina 
ögon har sett Konungen, Herren Sebaot.” Sedan fick han uppleva 
förlåtelse. ”Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var 
ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. 
Med det rörde han vid min mun och sade: ”När nu detta har rört 
vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd 
är försonad.” Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall 
jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här 
är jag, sänd mig!” Jesaja går från att vara syndamedveten till att 
bli rättfärdighetsmedveten.  
 

Rättfärdighetsmedveten eller skuldmedveten 
Ex: kör bil i 90 på 50 väg, eller 50 på 50 väg    

Vad gör du med falska skuldkänslor? 
Upp 12:10-11 "brödernas åklagare”.  

Kännetecknet: Vaga och diffusa. Skuldkänslor för något du redan 

gjort upp, felaktiga lösningar. Handla inte på falska anklagelser  

Vad gör du om du har ett skyldigt samvete? 
1 Joh 3:21”Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi  
                    frimodiga inför Gud”  

Hebr 10:22 (1981)”med ett hjärta som renats och inte vet av 
                              någon synd”  

Du vet vad för fel du gjorde, och du vet när det skedde 

Var rädd om ditt samvete  
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Hebr 2:7-8”Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan 
som under upproret, på utmaningens dag i öknen”  
Hur är du rädd om ditt samvete?  
Bekänn din synd. Gå till Jesus med den och låt han ta bort den.  
1 Joh 1:9”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och 
rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all 
orättfärdighet.”.  
Davids liv.  Ps 32:2-5 ”Säll är den  människa som Herren inte 
tillräknar missgärning, och i vilkens ande inte är något svek. Så 
länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ty 
dag och natt var din hand tung över mig, min livssaft förtorkades 
som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig  
och överskylde inte min missgärning. Jag sade: ”Jag vill bekänna  
för Herren mina överträdelser.” Då förlät du mig min synds  
missgärning. Sela.”  
När du vet vad du skall göra med din synd blir du en lycklig 
kristen. Du blir också en frimodig kristen. Du kan leva hela ditt 
liv som en frimodig kristen. Du är Guds fria barn, du har en ny 
ställning inför. Gud och du kan leva rättfärdighetsmedveten 
 
 

Frågor på Du är Guds fria barn 

Vad är din nya ställning inför Gud?  Rom 5:2 

Vad blir domen för dig som tagit emot Jesus? Rom 8:33  
 
Hur kan det vara lagligt?  Rom 5:1, Kol 2:13-14 

 
Vad innebär det att vara rättfärdighetsmedveten? Jes 6:1-8 

 
Vad gör man med medveten synd? 1 Joh 1:9 

 
Vad innebär det att leva rättfärdighetsmedveten? 
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5. Du är Guds pånyttfödda barn 
 

Du föds in i Guds familj.  
Joh 1:12-13 ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli 
Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av 
blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.”  
Så du har blivit född av Gud. Gud är din Far!  
1 Petr 1:23”Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan 
genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.” 
 Det har skett något på insidan av dig.  
Vad är det som är nytt? 
 

Du har en pånyttfödd ande 
Guds verk börjar inifrån, du har inte fått en ny kropp, du har inte 
fått en ny själ utan du har fått ett nytt hjärta, din ande är pånyttfödd.  
Hes 36:26-27 ”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande 
komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er 
ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra 
så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och  
följer dem”  
Din ande har fått liv och Guds Ande bor i dig. Så Guds ande och 
din ande kan kommunicera med varandra båda kan tala.  
Rom 8:16 ”Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.”  
 

Du har en ny inställning till Gud  
Vilken är din nya inställning till Gud? Du är inte rädd för Gud, du 

lever inte i fruktan för honom. Utan du är Guds barn och du 

uppskattar Gud som din Far. Du ropar på Gud som din Pappa. 

Rom 8:15-16 ”Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt 
skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi 
ropar: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är 
Guds barn”  
Du vill också behaga din Far och göra Hans vilja. Hans vilja är nu 

en glädje för dig. Du längtar efter att få gör den.  

Joh 4:34 ”Min mat är att göra Hans vilja som har sänt mig”  
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Du har en ny inställning till synden  
Vilken är din nya inställning till synden?  

Du gör nu motstånd mot synden i ditt liv. Det händer att du 

syndar men du uppskattar inte synden längre. Du upplever sorg 

och besvikelse när du syndar.  

1 Joh 3:9 "Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd 
förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av 
Gud.”  
 

Du har en ny kamp mot den gamla naturen 
Du har en ny inställning till Gud och till synden och samtidigt har 

du kvar den gamla naturen. Så blir det också en ny kamp i ditt liv. 

Den gamla naturen vill ta tillbaka kontrollen i ditt liv.  

Gal 5:17 ”Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden 
söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att 
hindra er att göra det ni vill”.  
Nu vill du leva för Gud och inte leva i synd. Den gamla naturen 

vill att du skall leva i synd och inte för Gud. Så den gamla 

naturen vill hindra dig som ny skapelse att göra det du vill.  

Rom 8:7-8”Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det 
underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som 
följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.” Det är en strid på 

insidan som pågår hela livet. Men en strid som du kan ha seger i. 
 

Du kan leva ut det nya livet 
Vi skall leva ut det nya livet och vi kan leva ut det.  

Rom 6:4”Vi är alltså genom dopet till döden begravda med 
honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus 
uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.”  

Här står det att vi skall leva det nya livet. Din ande är pånyttfödd 

och det förändrar livet. Med det nya livet följer en ny livsstil.  

Gal 5:25”Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa  
                 Anden.”  
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Du kan leva inifrån och ut 
Livet kommer från insidan. Därifrån kommer den nya livsstilen. 

Joh 7:38 ”Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar 
                 av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 
Så var rädd om den källan, var rädd om ditt inre.  

Ords 4:23 ”Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt  
                   hjärta, ty från det utgår livet.” 
 

Det andliga livet blir synligt 
Men tanken är inte att det andliga livet skall stanna på insidan 

utan att det skall komma ut. Det andliga livet skall bli synligt.  

Ef 4:22-24 ”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla 
människan som går under, bedragen av sina begär, och ni 
förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya 
människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann 
rättfärdighet och helighet.”  

Kläder är något vi lägger märke till, som vi ser. Det nya livet har 

kläder som du tar på dig.  

Hur ser det andliga livet ut? Går det att känna igen? 
Guds tanke är att ditt liv skall vara lika det liv Jesus levde.  

Rom 8:29”Ty dem som han i förväg har känt som sina har han 
också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att 
Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.”  

Bibeln beskriver det nya livet som Andens frukt. Frukt är ett 

resultat av liv. Det andliga livet har andlig frukt  

Gal 5:22-23”kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 
trohet, mildhet och självbehärskning.”.  

Var rädd om det nya livet och låt det få verka i dig, så kommer 

dessa frukter att märkas i ditt liv, även om det ofta tar tid.  
 

Du kan besegra det gamla livet 
Det gamla livet finns kvar, och vill hindra det nya livet från att bli  

synligt. Det nya livet är starkare än det gamla livet.  
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Rom 8:11 ”Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda 
bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra 
också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i 
er.”  

Guds Ande i dig är stark. Guds Ande och din ande är i majoritet i 

ditt liv. Det nya livet är starkare än det gamla därför kan du säga 

nej till det gamla livet och ja till det nya.  

Ex: tyngdlagen – flygplan  

När du blev frälst och tog emot Jesus gick du in i Kristus som har 

besegrat syndens och dödens lag. Och när du är i honom så kan 

du besegra det gamla livet och leva ut det nya.  

Rom 8:2 ”Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri 
från syndens och dödens lag.”  
 

Du kan låta Anden leda ditt liv 
Hur skall du kunna leva ut det nya livet?  

Jo, genom att låta Guds Ande regera i ditt liv.  

Hur går det till?  
Du är född av Guds Ande, så Guds Ande bor i dig. Det är också 

viktigt att bli fylld av Guds Ande. Det är då du lämnar över 

ledarskapet i ditt liv till den helige Ande, och tillåter Han att leda 

dig. Detta är en händelse och något som pågår hela livet.  

Rom 8:4”Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter 
köttet utan efter Anden.”  

Gal 5:16,18”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer 
ni inte att göra vad köttet begär… Men om ni leds av Anden, står 
ni inte under lagen.”  

Så det är genom att låta Guds Ande leda dig som du besegrar det 

gamla livet och kan leva ut det nya livet. Du är Guds pånyttfödda 

barn, du har en pånyttfödd ande och du kan leva ut det nya livet. 
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Frågor på Du är Guds pånyttfödda barn 
 

Vad är det som är nytt?  

Hes 36:26-27 
 

Vad är din nya inställning till Gud?  

Rom 8:15-16 
 

Vilken är din nya inställning till synden?  

1 Joh 3:9 
 

Denna nya inställning gör att det blir en inre strid mellan?   
Gal 5:17 
 

Hur beskriver Bibeln det nya livet?   
Rom 8:29, Gal 5:22-23, Ef 4:22-24 
 

Vad innebär det att leva inifrån och ut?  

Gal 5:16,18, 25 
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6. Du är Guds växande barn 
 

Är du Guds barn så växer du och blir vuxen 
Det är naturligt för barn att växa och bli vuxna. Det är det också 

för Guds barn.  

Vad är det som gör att du växer? 
Luk 8:5-8 ”En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. Och när 
han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens 
fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det hade 
kommit upp torkade det bort, eftersom det inte hade någon 
fuktighet. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp 
samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp 
och gav hundrafaldig skörd.” När han hade sagt detta, ropade 
han: ”Hör, du som har öron att höra med!”  
 

Luk 8:11-15 ”Detta är liknelsens mening: Säden är Guds ord. 
De vid vägen är de som har hört ordet, men sedan kommer 
djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro 
och bli frälsta. De på stenig mark är de som tar emot ordet med 
glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till 
en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll 
bland tistlar är de som har hört ordet men som mer och mer 
kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär 
mogen frukt. Men det som föll i god jord är de som har hört ordet 
och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och 
är uthålliga.”  

Du har Guds ord 
Vad vill Jesus säga med denna liknelse?  
”Säden är Guds ord”. 
Vad finns det för likhet mellan utsädet och Guds ord? 
Vad god säd betyder för god skörd, det betyder Guds ord för dig 

som Guds barn och som vill växa och bli vuxen.  
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Båda har liv i sig 
Både säd och Guds ord har liv i sig. Säd har växtliv i sig. Guds 

ord har den högsta formen av liv i sig, det är evigt liv. Det finns 

inget liv som har en högre kvalitet än evigt liv 

Hebr 4:12 "Guds ord är levande och verksamt"  

Guds ord är levande det har liv i sig. Det finns evigt liv i det.  

Båda producerar skörd 
I sädeskornet finns ett resultat inprogrammerat. Så om du sår ett 

vetekorn så kommer det upp vetekorn. I Guds ord finns ett 

resultat inprogrammerat, det är en bild av Jesus. Under rätta 

förutsättningar kommer denna bild att växa fram.  

Rom 8:29 ”Ty dem som han i förväg har känt som sina har han 
också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att 
Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.”  

Du har ett hjärta 
Nästa sak i liknelsen som Jesus förklarar är att jorden liknas vid 

människornas hjärta.  

Luk 8:15 ”Men det som föll i god jord är de som har hört ordet 
och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och 
är uthålliga.”  

Vad finns det för likheter mellan hjärtat och jorden? 
Vad jorden betyder för god skörd det betyder vårt hjärtas 

inställning till Guds ord, om vi vill växa och bli vuxen.  

Vad menas med hjärtat?  Det är ditt innersta, din personlighet. 

Där finns ditt förstånd, din känsla och din vilja.   

Ett hårt hjärta som inte vill, ger ingen frukt 
Vägen eller en nedtrampad stig är ett ställe där jorden har blivit 

hård, och säden kommer inte ner. 

Luk 8:12 ”De vid vägen är de som har hört ordet, men sedan 
kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte 
kan tro och bli frälsta”  
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De hör men tar aldrig emot, deras hjärtan är hårda.  

Hebr 3:7-8, 10b ”Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör 
hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte 
min förbittring på frestelsens dag i öknen. …Alltid far de vilse i 
sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar.”.  

När man inte vill tro, så blir hjärtat hårt. Det betyder att man hör, 

men man vill inte ta emot. Det är människor med olydiga hjärtan.  
 

Ett kompromissande hjärta vågar inte, ger ingen frukt 
Nästa ställe som säden kom på var stenig mark  

Luk 8:13”De på stenig mark är de som tar emot ordet med 
glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till 
en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall.”  

De hör Guds ord och tar emot det, men bara så länge det inte är 

besvärligt.  

Joh 12:42-43 ”Ändå var det många, även bland medlemmarna i 
Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville 
de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur 
synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud”.  
De som hör men inte vågar växer inte upp till mogna kristna. 
 

Ett delat hjärtat som inte värdesätter, ger ingen frukt  
Ytterligare en del föll bland tistlar. 

Luk 8:14 ”Det som föll bland tistlar är de som har hört ordet 
men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och 
njutnings-lystnad och aldrig bär mogen frukt.”  

Det betyder att Guds ord konkurreras ut av andra saker. 

Luk 9:59-61 ”Följ mig!” Mannen svarade: ”Herre, låt mig först 
gå och begrava min far.” Jesus sade till honom: ”Låt de döda 
begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike!” En annan 
sade: ”Jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min 
familj.”  

Man vill men man vill prioritera Ordet. Man hör men värdesätter 

inte. Det ger inget förblivande resultat i en sådan människas liv. 
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Ett mottagligt hjärta tar emot Guds ord, och ger frukt  
När säden faller i den goda jorden.  

Luk 8:15 ”Men det som föll i god jord är de som har hört ordet 
och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och 
är uthålliga”.  

Den goda jorden är människor som hör ordet och behåller det.. 

1Thess 2:13 ”att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog 
det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, 
något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror.”  

Vad är ett mottagligt hjärta? 

Ett mottagligt hjärta är ett uppriktigt hjärta.  
1 Joh 1:7 ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så 
har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar 
oss från all synd”.   
Mottagliga människor är inte perfekta människor men uppriktiga 

människor.  

Ett mottagligt hjärta är också ett uthålligt hjärta.  
Därför att du vet att det tar tid mellan sådd och skörd är du uthållig. 

Gal 6:9”Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne 
får vi skörda, om vi inte ger upp.”. Ge inte upp det kommer en god 

skörd på Guds ord.  

Du kan växa och bära frukt 
God säd i god jord ger en god skörd.  

Luk 8:15”Men det som föll i god jord är de som har hört ordet 
och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och 
är uthålliga.”.  

Mark 4:8 ”Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och 
gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.”  

Gal 6:7 ”det människan sår skall hon också skörda.”  

God säd i god jord ger god skörd  

Vad blir resultat av Guds ord i ett gott hjärta? 
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Du får en stor Jesus 
Både vem han är och vad han kan göra. Du kommer att lära känna 

honom som han verkligen är.  

Joh 17:3 ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne 
Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.”  

Du kan bli lik Jesus 
Du kommer att bli lik Jesus, inte till utseende men till din karaktär 

och till din livsstil.  

2 Petr 1:4 ”Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket 
stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig 
natur,”  

Du kan göra Jesu gärningar 
Du kommer också att göra Jesu gärningar. Det kan han göra redan 

nu men du blir bättre på att göra det som Jesus vill göra genom dig.  

2 Tim 3:16-17”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till 
undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i 
rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl 
rustad för varje god gärning.”  
 

Du kan göra Jesus känd 
När Guds ord går in i dig så kommer också Guds ord ut ur dig. Och 

när Guds ord kommer ut så kommer andra människor att komma 

till tro. Guds ord får framgång.  

Apg 6:7 ”Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i 
Jerusalem ökade kraftigt.”  

Du är Guds växande barn, du har god säd och ett hjärta detta gör 

att du kan växa och bära frukt 
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Frågor på Guds växande barn 
 

Vad liknas säden vid? 

Luk 8:11 
 

Vad är det för likhet mellan säd och Guds ord? 
Hebr 4:12, Rom 8:29   
 

Vad liknas åkern vid?  

Luk 8:15 
 

Vilket hjärta hör ihop med de olika jordmånen? 
 

Vägen (Luk 8:12)  Stenig mark (Luk 8:13)  
 

Tistlar (Luk 8:14) God jord (Luk 8:15)   
 

Vad blir skörden i ett mottagligt hjärta? 
 

Joh 17:3, 2 Petr 1:4, Apg 6:7, 2 Tim 3:16-17 
 

Vad innebär det för dig att du är Guds växande barn? 
 

 

Vad minns du av ….. 

- Du är Guds älskade barn 

- Du är Guds favorit 

- Du är Guds värdefulla barn 

- Du är Gud fria barn 

- Du är Guds pånyttfödda barn 

- Du är Gud växande barn 
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