#8
Overgivelse
Når vi opfatter, at Gud er virkelig og aktiv i vores liv, ønsker vi at lære mere om ham.
Idet vi begynder at fornemme vores syndighed og vort behov for Kristus, begynder vi
at længes efter at få et personligt forhold til ham. Vi vil gerne give ham vores
kærlighed, men nogle gange er det som om, den ikke er der. Hvordan begynder
omvendelsen, og hvad er min rolle i forhold til den? Det vil vi komme til at forstå
mere klart, idet vi går i gang med dette studie om overgivelse.

1. Hvad lærte Jesus vedrørende den retfærdighed, som er nødvendig for at
kunne komme ind i himmeriget? Matt 5,20

2. Hvilken slags retfærdighed behøver vi for at opnå frelse? Gal 2,15-16,21
Retfærdighed ved tro er en overenskomst – den mest fantastiske byttehandel,
som nogensinde er lavet. Vi bytter hele vores syndighed til Kristi hellige
retfærdighed. Det er den eneste retfærdighed, som kan få os ind i himlen. Vi
modtager Kristi retfærdighed, når vi opgiver at forsøge at opnå frelse gennem
vores gode gerninger eller opførsel og overgiver vores vilje til Gud.

3. Hvad bliver dem, som døbes til Jesus Kristus også døbt til? Rom 6,3

4. Hvordan bliver synderen slået ihjel? Rom 6,6

Der er flere måder hvorpå man kunne slå sig selv ihjel, hvis det var det, man
ville. Du kunne skyde dig selv med en pistol, tage piller, osv., men ingen kan
begå selvmord ved at korsfæste sig. Og det samme gælder overgivelse. En eller
anden skal gøre det for os. Den anden er Gud. Dog, fordi han er en gentleman,
påtvinger han sig ikke eller tvinger os til at blive hans. Han beder os om
tilladelse. Åb 3,20
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5. Synder de døde? Rom 6,7

I den fysiske verden bliver vi født, og så dør vi. I den åndelige verden dør vi
først, og så bliver vi født på ny.
6. Hvordan talte Jesus om overgivelse af selvet? Matt 16,24-26

Vi skal alle dø! Det er vores valg, om vi vil dø fra os selv og blive genfødt i
Kristus eller dø uden Kristus og miste vores frelse. Jo mere vi klynger os til at
kontrollere vores liv her på jorden, jo mere sikkert bliver det, at vi vil miste det
evige liv. Men når vi beslutter at overgive kontrollen for Kristi skyld … opnår
vi evigt liv!

7. Er selvovergivelse en engangsoplevelse? Luk 9,23

8. Er der liv efter åndelig død? Rom 6,4-5

9. Hvem er det, der styrer det nye liv? Rom 6,13

Et instrument er fuldstændig styret af en anden. Overgivelse eller at opgive er
at tilstå, at vi intet kan gøre. Derfor er det uundgåeligt, at det arbejde der
bringer os til overgivelse, skal være Guds værk. Det er ikke noget, vi selv kan
klare.
10. Hvilket valg har vi i forhold til, hvem der styrer vores liv? Rom 6,16; Luk
11,23; Jak 4,4

Vi bliver styret enten af Gud eller Satan! Det eneste valg, vi har, er, hvem der
skal styre os. ”Med mindre vi overgiver os til Kristi vilje, vil vi blive behersket
af det onde. Vi kan ikke undgå at være kontrolleret af enten den ene eller den
anden af de to store magter, som kæmper om herredømmet over verden. Det er
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ikke nødvendigt med overlæg at vælge at tjene mørkets rige. Vi behøver blot at
undlade at alliere os med lysets rige.” (Jesu Liv, s 229)

11. Hvordan modstår vi Djævelen og hans styre? Jak 4,7-8

Underkast dig og kom Gud nær. Lad Gud kæmpe mod Satan på dine vegne. Du
er ikke stærk nok alene.

12. Er det ikke meningen, at vi skal bruge vores viljestyrke til at gøre det gode?
Rom 7,18-19

”Alt afhænger af viljens rette brug. Gud har givet menneskene evnen til at
vælge. Du kan ikke forandre dit hjerte - du kan ikke af dig selv elske Gud, men
du kan vælge at tjene ham. Du kan overgive din vilje til ham, så vil han virke i
dig både at ville og at udrette efter sit velbehag. Da vil hele din natur blive
bragt under Kristi Ånds indflydelse. Dine længsler vil vendes til ham, dine
tanker vil stemme overens med hans.” (Vejen til Kristus, s 68)

Konklusion: I stedet for at spilde tid på gode gerninger, må vi omkanalisere disse
kræfter til at tilbringe tid med Kristus. Idet vi vælger at tilbringe tid dag efter dag
med at betragte Kristus, idet vi indbyder ham til at gøre hans arbejde i vore liv, vil
han føre os skridt for skridt frem til et overgivelsesstadie. At opgive er kun muligt,
når han har bragt os til dette punkt.

SVARNØGLE TIL LEKTIE #8
Sp. 1 – Den skal overstige Farisæernes
Sp. 2 – Guds retfærdighed, der kun kommer ved troen
Sp. 3 – Kristi død
Sp. 4 – Ved at blive korsfæstet med Kristus
Sp. 5 – Nej
Sp. 6 – Man skal tage sit kors op og følge ham
Sp. 7 – Nej
Sp. 8 – Ja
Sp. 9 – Gud
Sp. 10 – Vi kan vælge Gud eller Satan
Sp. 11 – Ved at underkaste sig Gud og komme ham nær
Sp. 12 – På egen hånd kan vi ikke
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