
Vem   som   helst   kan   uppleva   den   inre   strid   som   gör   a�   man   dras   emellan   a�   göra 
det   som   är   rä�   eller   fel.   Men   den   troende   upplever   ofta   denna   strid   på   en   helt 
annan   nivå.   För   den   troende   gäller   det   inte   endast   a�   följa   ens   eget   samvete   eller 
moralregler.   Det   handlar   om   en   genuin   önskan   av   a�   handla   så   a�   det   är   till  
glädje   för   Gud,   men   de   saker   som   glädjer   Honom   är   oftast   i    strid   med   det   som   vi 
tidigare   gjort   för   a�   endast   glädja   oss   själva.   Det   kan   o�så   handla   om   en 
kon�ikt   mellan   vår   längtan   a�   uppleva   det   l iv   som   Gud   önskar   a�   ge   oss   och   en 
längtan   a�   leva   livet   på   vårt   eget   vis.   Som   tur   är   så   är   det   faktum   a�   vi   upplever 
dessa   strider,   bevis   på   a�   det   har   ske�   en   äkta   förändring   i    våra   liv   som   e� 
resultat   av   vår   relation   med   Jesus.  
 

1.   ATT   DELA   VÅRA 
ERFARENHETER 

 
Det   kristna   livet   innebär   inte   att   vi 
slutar   att   kämpa   med   saker.   Men   de 
flesta   kristna   är   oförberedda   på   hur 
dessa   inre   strider   kommer   att 
påverka   dem.  
 
MIN   ERFARENHET… 
 
DIN   ERFARENHET… 

 
Sedan   du   har   tagit   emot 
Jesus   i   ditt   liv,   hur   har 
du   upplevt   denna   inre 
kamp   angående 
motstridande   begär   – 
dvs,   viljan   att   glädja 

Jesus   mot   att   möta   dina 
egna   begär? 

 
2.   ATT   FUNDERA   PÅ   VAD   VI   KÄMPAR   MED 
 

Varför   tror   du   att   de   flesta   kristna   inte   är   förberedda   för   den   kampen 
som   sker   inom   oss? 
 
HUR    känner   man   sig   när   man   står   framför   en   stor   utmaning   som   man 
inte   är   förberedd   inför? 
 
TILL   EXEMPEL,   HUR    skulle   du   känna   dig   om   du   blev   anmäld   till   en 
språkkurs   på   hög   nivå   om   du   aldrig   studerat   grunderna   av   språket? 
 
På   ett   liknande   sätt   måste   vi   som   kristna   lära   oss   de   grundläggande   kunskaperna   som 
behövs   för   att   vi   ska   vara   väl   förberedda   för   de   strider   som   ligger   framför   oss.  
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16 Nej,   säger   jag,   låt   er   ande   leda   er,   så   ger   ni   aldrig   efter   för   köttets   begär.  17 Köttet   är 
fiende   till   anden   och   anden   till   köttet.   De   två   ligger   i   strid   så   att   ni   inte   kan   göra   det   ni 
vill.  18 Men   om   anden   får   styra   er   står   ni   inte   längre   under   lagen.    19 Vad   köttet   ger   är   lätt   att 
se:   otukt,   orenhet,   liderlighet,  20 avguderi,   trolldom,   fiendskap,   strider,   ofördragsamhet, 
vrede,   intriger,   splittringar,   kätterier,  21 maktkamp,   dryckenskap,   utsvävningar   och   annat   av 
samma   slag.   Än   en   gång   varnar   jag   er:   de   som   gör   sig   skyldiga   till   sådant   skall   inte   få   del   i 
Guds   rike.    22 Men   andens   frukter   är   kärlek,   glädje,   frid,   tålamod,   vänlighet,   godhet, 

trofasthet,  23 ödmjukhet   och   självbehärskning. 
Mot   sådant   vänder   sig   inte   lagen.  24 De   som 
tillhör   Kristus   Jesus   har   korsfäst   sitt   kött   med 
alla   dess   lidelser   och   begär.  25 Om   vi   har   andligt 
liv,   låt   oss   då   följa   en   andlig   väg.  26 Låt   oss   inte 
bli   inbilska,   inte   utmana   varandra,   inte   avundas 
varandra. 

 
 

 

3. 
UTFORSKA   LÖSNINGEN 

 
Paulus   skrev   detta   brev   till   en   grupp   troende   som   hade   samma   strid.   Dom   hade   blivit 
tillsagda   av   andra   att   lösningen   var   att   bara   försöka   hårdare   att   göra   det   som   var   rätt 
genom   att   följa   lagen   –buden   som   beskrev   vad   som   var   rätt   och   fel.   Men   Paulus   ville   att   de 
skulle   inse   att   de   inte   hade   kraften   inom   sig   själva   att   göra   det   som   var   rött   eller   att   följa   de 
givna   buden.   Och   det   har   inte   vi   heller.  

 
 
 

 
 

 
 



4.   ATT   GÅ   IGENOM   SKETCHEN  
 
När   jag   växer   i   min   relation   med   Gud   så   finns   det   två   vanliga   scenarier.  
 
SCENARIO   ETT   (A):    Även   om   jag   verkligen   vill   glädja   Gud   så   blir   jag   gång   på   gång 
medveten   om   områden   i   mitt   liv   där   jag   sviker   Honom,   antingen   genom   min   attityd 
eller   genom   mina   handlingar.   Jag   vill   inte   svika   Honom.   Men   det   är   bara   att   desto   mer 
jag   lär   mig   om   vem   Gud   är,   blir   jag   mer   medveten   om   mina   synder.   Vad   ska   jag   då 
göra?   Jag   ska   helt   enkelt   tacka   Gud   att   Han   redan   har   förlåtit   mina   synder,   ta   till   mig 
Hans   kärlek   och   förlåtelse   genom   att   tro   och   sedan   lita   på   att   Han   ger   mig   kraften 
att   ändras   i   dessa   områden.   Genom   detta   tillåts   jag   fortsätta   min   gemenskap   med 
Honom.  
 

FRÅGAN: 
VAD   GÖR   JAG   NÄR   JAG   MISSLYCKAS   MED   ATT   ”HÅLLA   JÄMNA 
STEG   MED   ANDEN”? 
 

 
 
 
 
SCENARIO   TVÅ   (B):    Tänk   istället   att   jag   väljer   att   synda   genom   att   medvetet   gå   emot 
Gud.   Vad   gör   jag   nu?    (C)    För   att   svara   på   rätt   sätt   emot   min   synd   behöver   jag 
bekänna   min   synd   till   Gud   och   vända   mig   ifrån   den.   Jag   erkänner   att   jag   är   maktlös 
att   leva   det   kristna   livet   själv   och   frågar   i   tro   att   Han   ska   fylla   mig   med   sin   Ande   och 
kraft. 
 
Ett   lätt   sätt   att   komma   ihåg   detta   är   att   använda   sig   av   bilden   av   ”andlig   andning.” 
Fysiskt   så   andas   vi   ut   oren   luft   och   andas   in   den   rena.   På   ett   andligt   sätt   andas   vi   ut 
genom   att   bekänna   våra   synder   (1   Joh   1:9)   och   andas   in   genom   att   ta   till   oss   Andens 
kraft   (Ef   5:18).  
 
Vad   skulle   hända   om   jag   vägrar   att   hantera   min   synd?    (D)    Över   tiden   skulle   jag   finna 
att   jag   blir   mer   och   mer   världslig,   precis   som   de   i   Korint   (1   Kor   3:1-4).   Men   genom   att 
jag   arbetar   igenom   min   syn   och   litar   på   den   Helige   Anden    (E)    så   blir   jag   mer   och   mer 
andligt   mogen   och   kan   se   Andens   frukter   som   växer   i   mig   (Gal   5:22-23).  
 
När   du   tittar   på   den   här   sketchen,   var   skulle   du   placera   dig   själv   i   denna   process? 
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5.   ATT   TA   STEG  
 
Det   finns   fyra   steg   som   vi   kan   ta   för   att   hjälpa   oss   att   förvandla   det   som   vi   nu   vet   är   sant   till 
handling,   i   våra   liv: 
 
ERKÄNN    att   konflikten   finns. 
KOM   IHÅG    källan   av   konflikten   -   Andens   längtan   jämfört   med   begären   hos   den   syndiga 
naturen. 
FÖRKASTA    de   begären   som   tillhör   den   syndiga   naturen. 
FÖRTRÖSTA    på   Andens   kraft   att   producera   Hans   frukt   i   våra   liv.  
 
Fundera   igenom   följande   exempel:   tänk   om   din   rumskompis   gör   någonting   som   sårar   dig: 
 
ERKÄNN    att   konflikten   mellan   ditt   begär   att   blir   arg   och   kvitt   och   Andens   längtan   att   förlåta 
och   återställa   relationen   er   emellan,   finns.  
KOM   IHÅG    att   källan   till   denna   inre   strid   är   mellan   den   synda   naturen   och   Andens.  
FÖRKASTA    de   syndiga   begären   att   bli   arg   och   kvitt. 
FÖRTRÖSTA    på   Andens   kraft   att   skapa   sann   kärlek   och   förlåtelse   som   ger   dig   visdom   i   hur 
du   ska   reagera   i   situationen.  
 
 
Finns   det   något   område   i   livet   som   du   just   kämpar   i?   Hur   skulle   du   kunna   använda   dig   av 
dessa   steg   där? 
 
 
 
 

NÄSTA   KONCEPT  
 

FRÅN   OSÄKERHET   TILL   FÖRTRÖSTAN 
 
FRÅN   KÄNSLOR   AV   OVÄRDIGHET   TILL   FÖRLÅTELSE 
 
FRÅN   ATT   VARA   OTILLRÄCKLIG   TILL   BERÄTTIGAD  
 
FRÅN   ATT   VARA   OFÖRBEREDD   TILL   UTRUSTAD 
 
FRÅN   ATT   VARA   OUTVECKLAD   TILL   MOGEN  

 




