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Det handlar om en relation 
Jan Sköld I Evangeliet till alla folk I Del 2 av 13 

Sammanfattning 
Att följa Jesus handlar om en personlig, ömsesidig relation. Det finns många skillnader mellan mig 
och Jesus. Han är evig, jag är dödlig, han är syndfri, gör fel hela tiden. Han är fullständig kärlek och 
sanning, vilket jag inte kan leva upp till. Trots det vill han ha en unik, personlig relation med mig 
och han vill bo i alla som tror på Honom. 

En relation behöver vara aktiv. Man behöver umgås. Jesus vill ha en levande relation med dig 
där han ständigt vill prata med dig, visa dig saker och göra saker tillsammans med dig. Eftersom 
alla är unika så anpassar sig Gud efter var och en av oss så att han kan nå oss. Han är oerhört 
personlig och Han kan nå alla på sitt sätt. Även de olika gåvorna vi kan få och det profetiska 
handlar om relation. Det är sätt för honom att prata och ha relation med oss.  

Att be bönen ”jag vill lära känna dig”  är ”farlig” eftersom den kommer förändrar ditt liv. Han 
kommer aldrig glömma att du bett den utan han kommer påminna dig hela tiden om det. Att leva 
med Gud är ett spännande liv. Han vill använda oss och kallar oss till att vara militärer i det andliga 
kriget.  

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Har du en personlig relation med Jesus? Om ja, beskriv relationen. Om nej, om Jesus är så 

verklig som Jan beskriver, skulle du vilja ha en sådan relation med honom? Om det är sant, 
vilka konsekvenser skulle det få för ditt liv? Finns det något som hindrar dig från att ha en sådan 
relation? 

- Har du hört Guds röst tala till dig konkret nångång? Berätta. 
- Hur brukar du annars uppleva att Gud talar till dig? Berätta. 
- Under vilka omständigheter känner du dig närmas Gud? (tex. när du lyssnar på musik, konst, 

sport, etc.) berätta. 
- Har du bett någon av bönerna ”Jag vill lära känna dig.” eller ”Här är jag, använd mig.”? Vilka 

konsekvenser har det fått för ditt liv?
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