
Bibel & samtal
Hur är man en lärjunge i vardagen?

idag:
Vad menas med “en relation med Gud”?



Del 1 - Vad menas med en relation med Gud?

1. Guds personlighet & hans förhållande till skapelsen och mänskligheten

2. Exempel på personer ur Bibeln 

3. Guds förhållande till Jesus



Vem är Gud?

Gud är skaparen

● 1 Mos 1:1: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.”

Gud har en personlighet

● “Den Högste, den Allsmäktige, barmhärtig, fullkomlig, ren, sann…” (Kung Davids beskrivning av Gud, 
Handbok för livet)

Gud är den han är

● 2 Mos 3:14: “Gud sade: Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ‘Jag är’ har sänt dig till dem.”



Guds och människans förhållande

Människan är skapad till Guds avbild

● 1 Mos 1:27: “Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.”

Egen vilja → förtroende och äkta kärlek

Människan vände Gud ryggen



Den handlingskraftiga och kärleksfulla Guden

Gud har inte glömt sin skapelse

Gud ingriper i världen

Gud har personlig kontakt med människorna



Relation

● Ömsesidighet
● Tillit
● Samtal
● Känner varandra på riktigt
● Stöttar varandra



Moses relation med Gud

Gud kallar på Mose (2 Mos 3)

● Mose får uppdraget att gå till Egypten och föra Israels folk ut ur Egypten.
● Mose blev osäker på om han skulle klara av uppgiften och Gud svarade att han ville vara med Mose. 

● 4 Mos 12:6-8: “Hör nu mina ord. Om det finns en Herrens profet ibland er, ger jag mig till känna för honom i 
en syn, och talar med honom i en dröm. Men så gör jag inte med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han 
betrodd. Jag talar ansikte mot ansikte med honom, tydligt och inte i gåtor, och han får se Herrens gestalt. 
Fruktar ni då inte att tala illa om min tjänare Mose?". 

Relation
● Ömsesidighet
● Tillit
● Samtal
● Känner varandra på riktigt
● Stöttar varandra



Kung Davids relation med Gud

● Apg 13:22: “Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: 
Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han skall utföra min vilja i allt.”. 

Kung David hade ett stort behov av relationen till Gud

● Ps 3:4: “Men du, Herre, är min sköld och min ära, du är den som ger mig seger.” 

Relation
● Ömsesidighet
● Tillit
● Samtal
● Känner varandra på riktigt
● Stöttar varandra



Joh 3:16: “Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte 
skall gå under utan ha evigt liv.” 



Jesus relation till sin far

● Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom 

mig. 7 Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett 

honom." (Joh 14:6-7) 

● Relationer påverkar oss



Jesus relation till sin far

Bön
● Efter att Jesus utfört brödundret och innan han går på vattnet så går han iväg ensam för att be. (Mark 6:46)  

Bibeln
● Anklagas av fariseer, Försvarar sig med stöd av bibeln(Mark 7:1-23) 
● Han undervisar från Bibeln (bergspredikan).

Kristen gemenskap
○ Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och 

ställde frågor. 47  Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. 48 När 
föräldrarna fick se honom blev de bestörta, och hans mor sade till honom: "Mitt barn! Varför har du 
gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig." 49 Då sade han till dem: 
"Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min Far?" 50  Men de förstod 
inte vad det var han sade till dem (Luk 2:49).



11  Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli 
fullkomlig. 12  Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. 13  
Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. 14  Ni är mina vänner, 
om ni gör vad jag befaller er. 15 Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte 
vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min 
Far. 16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära 
frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 
17 Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra. (Joh 15:11-17)



Samtalsfrågor

● Hur kan detta hjälpa oss i vår relation med Gud idag? Vad säger det här om vilken relation vi kan få 
ha med Gud och hur vi vårdar och fördjupar den?



“Relation istället för religion”?



“Relation istället för religion”?

religion - etymologi 

religare (latin) ~ förena, 
förbinda, (åter)anknyta

relegere (latin) ~ läsa om, 
noga gå igenom



“Relation istället för religion”?

religion - etymologi 

religare (latin) ~ förena, 
förbinda, (åter)anknyta

relegere (latin) ~ läsa om, 
noga gå igenom

religion - vad innebär det?

något större än oss själva

riter, kult, tradition

värderingar

regler

samhörighet



“Relation istället för religion”?

Samtalsfråga: Vad betyder religion för dig?

religion - etymologi 

religare (latin) ~ förena, 
förbinda, (åter)anknyta

relegere (latin) ~ läsa om, 
noga gå igenom

religion - vad innebär det?

något större än oss själva

riter, kult, tradition

värderingar

regler

samhörighet



“Relation istället för religion”?
Man kanske menar “att leva utav nåd istället för att följa regler”



“Relation istället för religion”?
Man kanske menar “att leva utav nåd istället för att följa regler”

Sola scriptura

Sola fide

Sola gratia

Solus Christus

Soli Deo gloria



“Relation istället för religion”?
Man kanske menar “att leva utav nåd istället för att följa regler”

Samtalsfråga: Vi är frälsta enbart genom nåd. Om det är så, finns det då plats för 
regler, riter och traditioner i vår tro?

Sola scriptura

Sola fide

Sola gratia

Solus Christus

Soli Deo gloria



“Relation istället för religion”?
Hur gjorde Jesus?



“Relation istället för religion”?
Hur gjorde Jesus?

Han följde lagen … (Matt 5:17)

… inklusive dess högtider och traditioner (Lukas 2)

… även som vuxen, t.ex. lövhyddofesten (Joh 7) eller tempelinvigningsfesten (Joh 10)

Han följde även klädkoderna (Luk 8:44, Matt 14:36)

… men protesterade mot (överdrivna) mänskliga tillägg till lagen (Matt 12, Mark 3, Luk 6, Matt 23:5)



“Relation istället för religion”?
Hur gjorde Jesus?

Samtalsfråga: Vad kan vi lära oss av Jesus när det gäller riter och traditioner i 
förhållande till vår tro?

Han följde lagen … (Matt 5:17)

… inklusive dess högtider och traditioner (Lukas 2)

… även som vuxen, t.ex. lövhyddofesten (Joh 7) eller tempelinvigningsfesten (Joh 10)

Han följde även klädkoderna (Luk 8:44, Matt 14:36)

… men protesterade mot (överdrivna) mänskliga tillägg till lagen (Matt 12, Mark 3, Luk 6, Matt 23:5)



“Relation istället för religion”?
Samtalsfrågor

Vad betyder religion för dig?

Vi är frälsta enbart genom nåd. Om det är så, finns det då plats för regler, riter 
och traditioner i vår tro?

Vad kan vi lära oss av Jesus när det gäller riter och traditioner i förhållande till 
vår tro?



Lärjungarnas relation till Jesus som föredöme för oss

Apg 2:41 ”De som tog emot hans (Petrus) ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med 
omkring tre tusen.” (Missionsbefallningen i praktiken)

→ Vi är också lärjungar till Jesus – inte bara de som mötte Jesus som fysisk person.

Lärjungarnas relation till Jesus kan vara ett föredöme för hur vi, som Jesu lärjungar, kan ha en 
personlig relation till Jesus.

Matt 4:19-20. Han (Jesus) sade till dem (Petrus och Andreas): "Kom och följ mig, så ska jag göra 
er till människofiskare." Genast lämnade de näten och följde honom.

→ Lärjungarna prioriterade relationen till Jesus.

Samtalsfråga: Vad kan vi lära oss av de första lärjungarnas relation till Jesus?



Slut
nästa träff - 9 mars 19:00 

Hur möter vi personer runt omkring oss som är ointresserade av kristen tro?



Fördjupning, vidare läsning, videos
Vad menas med “en relation med Gud”?

● What does it mean to have a personal relationship with God? (5 min läsning, engelska, GotQuestions.org)

● How to Improve Your Relationship With God In 4 Steps (10 min video, undervisning på engelska)

● What Does It Mean To Have A Relationship With God? (6 min video, intervju på engelska)

● How can I have a "personal, intimate relationship" with God? (5 min video, föredrag på engelska)

● Att känna igen Guds röst (25 min pod, predikan på svenska med Tomas Sjödin)

● Med katolska ögon: Bishop Barron on Having a “Personal Relationship” with Jesus (9 min video, föredrag på engelska)

● Med ortodoxa ögon: Personal Relationship with God (8 min läsning, engelska)

● To whom are we to pray, the Father, the Son, or the Holy Spirit? (5 min läsning, engelska, GotQuestions.org)

https://www.gotquestions.org/personal-relationship-with-God.html
https://www.youtube.com/watch?v=yHP1QExa2KA
https://www.youtube.com/watch?v=TXakPBhC0_4
https://www.youtube.com/watch?v=6RsQYcUpROE
https://open.spotify.com/episode/7jm49SWKjqCWQCDh2VmHXx?si=3be5edb18b394330
https://www.youtube.com/watch?v=w2KZDQSxwF4
http://karissaknoxsorrell.com/2014/03/17/ask-about-orthodoxy-personal-relationship-with-god/
https://www.gotquestions.org/pray-Father-Son-Spirit.html


Nu har vi pratat om relationen du-Gud

Men hur påverkar det din vardag imorgon?


