
 

Resurrection Life of Jesus Church 
 HUR MAN KOMMER ÖVER FÖRKASTELSE 

RLJ-1087-S JOHN S. TORELL 24 JUNI 2007 
 DEL 2: MÄNNISKAN FÖRKASTAR GUD 

 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

I första delen av denna serie konstaterade vi att människan är skild från Gud från 
befruktningsögonblicket. Bibeln lär oss om Guds, Satans och människans olika 
kännetecken; det är enormt viktigt för varje kristen att känna till och förstå dessa   
särdrag. Vi börjar med att se på Gud: 

GUD ÄR KÄRLEK – 1 Joh. 4:16 
Vad är kärlek? Det grekiska ordet för gudomlig kärlek är "agape" och av aposteln 
Paulus fick vi en definition på denna kärlek i Galaterbrevet: 
"Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet,  
trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen."  
Gal. 5:22-23 

VI JÄMFÖR GUD MED SATAN  
Låt oss fortsätta med att förstora definitionen på kärlek, vilket är det samma som 
att definiera Gud själv.   

Gud är en byggare.  
Job 38:1-16 

Satan är en förstörare.  
Jes. 14:12-17; Hes. 28:11-19 

Allting Gud gör är gott. 
1 Mos. 1:10; 12; 18; 21; 25; 31 

Allting Satan gör är ont. 
Upp. 13:1-18 

Gud ger liv.  
Joh. 10:1-14 

Satan tar liv.  

Gud är ljus.  
1 Joh. 1:4-5 

Satan är mörker.  
Joh. 8:44 

 

Den skapelse vi lever i är en kärlekens skapelse. För att Gud skall kunna skydda 
sin kärlekens skapelse, så måste han döma var och en som hotar hans kärlek 
och skilja dem för gott från den! Upp. 20:10-15 

MÄNNISKAN FÖRKASTAR GUD 
Djävulen förkastade Guds kärlek. Jes. 14:12-14 
Människan förkastade Guds kärlek. 1 Mos. 3:6-8 



Eftersom allting som Gud har skapat är gjort för att leva av hans kärlek, fungerar 
den syndfulla människan inte som hon skall, utan visar upp drag från Djävulen 
och är destruktiv på jorden. Gal. 5:19-21 

HUR MAN BESEGRAR FÖRKASTELSEN 
Vårt första steg för att besegra förkastelse är att bekänna för Jesus att det inte 
var Gud som förkastade människan; det var människan som förkastade Gud!  
Guds svar på människans förkastelse var att sända oss sin enfödde Son för att 
köpa människorna fria.  Joh. 3:16-21 
För att sluta förkasta Gud, måste människan lära sig att ta emot Guds kärlek, och 
det kan bara hända i frälsningens ögonblick, när gåvan att ta emot Guds kärlek 
skänkes till henne.  Rom. 5:1-11 
Gud styr sitt rike med kärlek.  
Satan styr sitt rike med tvång.  
Satan är hat. Joh. 15:17-25 
Gud älskar utan villkor medan människan kärlek har villkor. Vilken kärlek 
visar du i ditt liv?  1 Joh. 3:10-24 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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