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Vi har förut slagit fast att Gud är ljus och kärlek. 1 Joh. 1:4-5, 4:16 
Och därför att Gud är ljus och kärlek, tog han itu med människans förkastelse 
genom att betala för den själv och sedan förlåta människan. 
Han stiftade en andlig lag som inte kan överträdas av människan utan att straffas 
hårt: Guds folk måste förlåta var och ens missgärningar mot dem, oavsett hur 
svåra de är! Att förlåta varandra är inte bara en möjlighet, det är lagen!  
Matt. 6:14-15; 18:21-35 
Därför kan vi avgöra, utan undantag, att lagen om förlåtelse måste lydas innan 
förkastelser kan besegras. 

HELANDE FRÅN FÖRKASTELSENS SÅR  
I vår serie om förkastelse, handlar en del om hur man hanterar den kvarstående 
skadan hos en person som fått sina demoner utkastade. Så länge förkastelsens 
demoner plågar kristna, kan inte deras själar helas. Att driva bort demoner ger 
inte automatiskt helande, därför att personen måste hantera roten till det problem  
som gjorde det möjligt för demonen att plåga personen. En kristen kan plågas av 
demoner, men inte vara besatt, om den kristne är frälst!  

INGEN KAN MÅ BRA UTAN KÄRLEK 
En ofrälst människa kan inte erfara Guds kärlek. Joh. 3:1-16 
Ofrälsta människor söker desperat efter kärlek. De försöker finna kärlek på olika 
sätt; i sexuella relationer, genom att söka uppnå berömmelse och bli rika och 
letar alltid efter andras godkännanden. Istället för att finna den kärlek de söker, 
blir de slavar under synden, och resultatet blir vrede, avundsjuka, osäkerhet, 
underlägsenhet, sorg och djupa själsliga sår. Rom. 6:12-16 
Guds kärlek är som oljan i en förbränningsmotor. Ingen sådan motor kan fungera 
utan olja i motorblocket, och inte heller kan en människa leva ett segerrikt liv på 
jorden utan Guds kärlek.  
Ofrälsta människor försöker ersätta Guds Kärlek med alkohol och andra droger, 
sexuell stimulation, perverterad sex och pornografi, rökning, dopning, drickande, 
etc, andra försöker finna livet i nöjen, som television, filmer, musik, sport, segling, 
fiske, skidåkning, camping, resor, etc. Många i USA är överviktiga för att de har 
det tråkigt och behöver kärlek, så de äter för att tillfredsställa sina behov.  
Jes. 55:1-11; Luk. 12:15-32 



FRUKTAN FÖR FÖRKASTELSE  
Fruktan för förkastelse utvecklas i en person redan från befruktningsögonblicket 
när föräldrarna slåss och bråkar, och hotar med ting som “Jag vill ha skilsmässa,” 
"Jag är inte lycklig," "Jag hatar dig," "Jag skall döda dig," etc. Det ofödda barnet 
reagerar på detta oväsen, blir rädd i sin lilla själ och undrar hur hans föräldrar 
kommer att behandla honom, om de behandlar varandra så illa? Job 3:24-26 

När vi nu studerar människan, är det viktigt att göra en observation: när barnen 
växer upp, vill de klä sig, tala, äta, och ta del av alla aktiviteter som andra barn 
håller på med. Föräldrarna får spendera stora pengar varje år när skolan börjar, 
för varje barn måste ha samma slags kläder, frisyr, skor, etc. All världens företag 
profiterar på detta, och varje år ändrar man på modet och det betyder att nya ting 
måste köpas in. Ryggsäckar och väskor är två av de saker som designas på nytt 
varje år och barnet vill ha det som är inne, annars känner de sig underlägsna och 
skriker i högan sky att andra kommer att skratta åt dem eftersom de inte rättar 
sig efter gänget. Gängmentaliteten fortsätter till tonåren och däröver. Även vuxna  
lockas på samma sätt att handla, om de inte vill betraktas som udda. Tyvärr följer 
denna mentalitet med under resten av deras liv.  

Ett Guds barn skall inte bry sig om vad världsliga människor säger, gör, eller ser 
ut; vi skall bara bry oss om en sak, att behaga Gud. Rom. 12:1-2 
Gud gav  den unge Jeremia instruktioner om hur han skulle leva. Jer. 1:4-10 

SJÄLVFÖRNEKELSE  
De flesta människor ser ner på sig själva och vi kan se det därför att de ständigt 
försöker imitera andra istället för att vara sådana som Gud har skapat dem att 
vara. En kristen som har mycket låga tankar om sig själv kommer att bli arg och 
och stöddig mot andra därför att det finns så mycket smärta inombords. 
Det är viktigt att förstå att varje människa är skapad till Guds avbild och att ingen 
människa är den andra lik. Acceptera dig själv som Gud har gjort dig och försök 
inte bli en annan person. 1 Mos. 1:26-27; Rom. 12:3-21 
 
Om du vill ha kärlek, ge andra kärlek. Luk. 6:38 
 
Om du känner dig förkastad, kom till Jesus.  Matt. 11:28-30 
 
Om du känner dig underlägsen, hävda att i Jesus är du en ny skapelse. 
2 Kor. 5:16-21 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 


	HELANDE FRÅN FÖRKASTELSENS SÅR 
	INGEN KAN MÅ BRA UTAN KÄRLEK
	FRUKTAN FÖR FÖRKASTELSE 
	När vi nu studerar människan, är det viktigt att göra en observation: när barnen växer upp, vill de klä sig, tala, äta, och ta del av alla aktiviteter som andra barn håller på med. Föräldrarna får spendera stora pengar varje år när skolan börjar, för varje barn måste ha samma slags kläder, frisyr, skor, etc. All världens företag profiterar på detta, och varje år ändrar man på modet och det betyder att nya ting måste köpas in. Ryggsäckar och väskor är två av de saker som designas på nytt varje år och barnet vill ha det som är inne, annars känner de sig underlägsna och skriker i högan sky att andra kommer att skratta åt dem eftersom de inte rättar sig efter gänget. Gängmentaliteten fortsätter till tonåren och däröver. Även vuxna  lockas på samma sätt att handla, om de inte vill betraktas som udda. Tyvärr följer denna mentalitet med under resten av deras liv. 
	Ett Guds barn skall inte bry sig om vad världsliga människor säger, gör, eller ser ut; vi skall bara bry oss om en sak, att behaga Gud. Rom. 12:1-2
	SJÄLVFÖRNEKELSE 


