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Vi behöver finna en fullkomlig förståelse om vad synd är innan vi kan fly från den. 

OLYDNAD MOT GUD ÄR SYND  
Den första synden som begicks av människan var inte mord, våld, tjuveri eller 
våldtäkt, men en enkel gärning som att inte lyda Gud och äta en frukt som han 
hade varnat för att de inte skulle äta. 1 Mos. 2:16-17 
När  Adam och Eva hade begått vad vanligt folk skulle betrakta som en liten synd 
blev människorna dömda till att dö och sedan hamna I den Brinnande Sjön.  
Rom. 5:12-19; Upp. 20:10-15 
Människan kan bli frälst genom Jesus Kristus, om man är villig att omvända sig 
från sina synder och ta emot Jesus som sin Frälsare. Rom. 10:8-13 
Det blir alltid en konsekvens när en kristen beslutar sig för att bryta något av 
Guds bud. Det betyder inte att personen mist sin frälsning, men gemenskapen 
med Gud är bruten och det kommer en dom, och ett pris att betala.. Istället för att 
vandra I hans välsignelse, väntar en dom från Gud. Hebr. 10:26-31 
Cancer är vanlig, även bland kristna. Kött är inte orsaken. 

VAD SADE JESUS OM SYND? 
Jesus visade på att synden hade djupa verkningar. Matt. 5:17-48 
Aposteln Paulus byggde vidare på denna grund och vidgade vår förståelse av 
begreppet synd. Rom. 1:15-32; Ef. 4:20-32; 5:1-16 

FLY FRÅN SYNDEN 
Paulus hade en fantastisk förståelse om vad synd är för något och hur en kristen 
skall handla för att undgå synden. Ef. 4:20-32; 5:1-20 
ÄLSKAR DU JESUS? Joh. 14:15 
 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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