
Diskussion och undervisning från ungdommarna  

1) Vad säger bibelversen om sexual omoral? 
a. 1 Kor. 6:18 ”Fly sexuell omoral...” 

i. Ganska direkt 
ii. Vi ska FLY! 
iii. Lösningen är att fly 
iv. Den som syndar så syndar mot sin egen kropp 
v. Lösningen är att FLY 

b. Rom. 13:13. 
i. Man ska leva som på dagen 
ii. Värdigt 

c. Rom. 13:14 
i. Iklä Er Jesus Kristus 
ii. Att fly 
iii. Att prioritera Jesus 

d. 1 Kor. 6:13 
i. Kroppen är inte för omoral 
ii. I v.15 så står det att kroppen inte är för sexual omoral 
iii. Vår kropp tillhör Gud 
iv. Att göra sexuell synd är att förstöra Guds tempel 

e. Jakob 1:12-15 
i. Gud frestas inte av det onda 
ii. Människan frestas av sin egen begär 
iii. När begär har blivit havande föder den synden 
iv. Och när synden är fullmogen föder den döden 

f. Ef. 5:3 
i. Bli Guds efterföljare som älsakde barn 
ii. Sexuell omoral och orenhet ska inte ens nämnas bland er 
iii. Det ska inte ens nämnas få höras bland oss 
iv. Det ANSTÅR inte de heliga! 
v. Vi tillhör inte oss själva 
vi. Vi tillhör Gud och gör som han har sagt 

g. Kol. 3:5 
i. Döda Era jordiska begär...sexuell omoral 
ii. För att Guds vrede drabbar olydnadens barn 
iii. V. 9 jordiska begär tillhör gamla människan som vi har klät av oss 

h. Jud 1:27 
i. Sodom och Gomorra kastades sig ut mot sexuell omoral 
ii. Konsekvensen av det står beskrivet 

i. 1 Kor. 9:27 
i. Istället är jag hård mot min kropp och  
ii. Att vara hård mot/tukta/slå sin kropp... 
iii. Tvingar den till lydnad 

2) Vad säger Guds Ord om lösningen? Vad är det för ”medicin”/lösning bibeln rekommenderar?  
i. fLY  
ii. Man ska efterlikna Gud/Jesus 
iii. Fly 
iv. Iklä oss Jesus Kristus 
v. Ha inte sådan omsorg om kroppen 
vi. Att förstå vad det är och vända sig till Gud 
vii. Mat. 1 ...Jesus kom för att frälsa oss från våra synder 
viii. Heb. 12: håll blicken fäst på Jesus Kristus 
ix. Kol. 3:1 ...om ni har uppstått ...ni har ju dött... 
x. 3:9 ni har ju klätt av er den gamla människan och klät er med en nya människan! 
xi. Fly från det! 
xii. Fasta 
xiii. När vi går igenom frestelse ska vi vara ”målinriktade” 
xiv. Vi ska gå till Gud med fasta INNAN vi faller i synd! 



3) Vad ska/bör vi göra när vi frestas? 
i. Frestelsen kan komma från alla håll 
ii. Fly från sociala medel exempelvis 
iii. Vi behöver be till Gud för att få styrkan att säga nej till synd 
iv. Lämna situationen som orsakar frestelsen 
v. Be 
vi. Gud ska hjälpa oss från att hamna i fällan 
vii. Man tappar kontak med kompisar som leder oss på fel vägar 
viii. Fly hemsidor 
ix. Att visa vad som är rätt för alla andra 
x. Bön och att läsa Guds ord 
xi. Meditera på Guds ord  
xii. Häng inte med de människorna 
xiii. Undvik allt som kan dra dig dit 
xiv. Psalm 119..hålla sig till Guds ord 
xv. Gömde Guds ord i våra hjärtan! 
xvi. Hållas oss nära Gud – via bön och läsa Guds ord 
xvii. Be om Guds vägledning för att Gud ska hjälpa Dig att fly 
xviii. Gå ifrån frestelsen 
xix. Fly / Hålla oss borta från synden 

 


