Lektie 6

HVORDAN JESUS FORANDRER DIT LIV
Vi har lært, at Jesus blev født ind i denne verden for at blive ligesom en af
os. Jesus blev det nye overhoved for menneskeslægten, så han kunne leve
et syndfrit liv for os. Det skete, så vi kunne blive egnede til at stige op til
himlen med ham og få det evige liv, for Jesus elsker os og ønsker at være
sammen med os.
Men Jesus ønsker ikke kun at vi skal leve i himlen med ham.
Han ønsker også at komme ind i vores liv og ændre vores hjerter. Det er
den eneste måde vi kan være lykkelige på. I denne lektie skal vi lære,
hvordan dette sker.
1. Hvad sagde Jesus, vi skal gøre, så vi kan se Guds rige? (Joh
3,3)_________________________________________________________
2. Hvordan kan vi ”fødes på ny”? (Joh 3,4-8; Tit 3,5) ______________
____________________________________________________________
Bem.: Helligånden er den del af Gud, som du ikke kan se. Han er usynlig!
På samme måde, som det er med vinden, at du ikke kan se den, men kun
mærke den, sådan kan du heller ikke se Helligånden, men du ved, at han
virker. Han advarer dig, så du ikke skal gøre ting, som er skadelige for dig
selv og for andre; andre gange får han dig til at føle, at du skal gøre noget
godt over for andre. Han drager dig også nærmere til Gud. Faderen, Jesus
og Helligånden arbejder sammen. Ligesom du er en del af en familie,
sådan er de en del af Guddommen. De arbejder alle sammen, fordi de
elsker dig.
3. Er det naturligt for os at forstå åndelige ting? (1 Kor 2,14; Rom 8,7)
____________________________________________________________
4. Hvad skal der ske, så vi forstår det åndelige? (Ef 4,23-24) _________
____________________________________________________________

Bem.: Helligånden fornyer dit sind. Din holdning over for Gud begynder
at ændre sig. Du begynder at være interesseret i Gud og i at lære ham
bedre at kende.
5. Fører dit ”nye hjerte” til en forandring i dit liv? (Ez 36,26-27) _____
Bem.: Omvendelse kaldes den nye fødsel. Det er begyndelsen på et
åndeligt liv. Ligesom du ikke kunne vælge dagen for din fødsel, kan du
heller ikke vælge din åndelige fødselsdag. Men du kan samarbejde med
Gud ved at tillade Gud at arbejde i dit liv.
6. Er anger og omvendelse nødvendige for din frelse? (Luk 13,3: 2 Pet
3,9) ________________________________________________________
Bem.: At angre (omvende sig) betyder, at du er ked af dine synder og at du
gerne vil forandre dig. Hvis du bekender dine synder for Gud, vil han altid
tilgive dig.
7. Findes der en sand og en falsk sorg over synd? (2 Kor 7,10)
____________________________________________________________
Bem.: Virkelig sorg over synd indebærer, at man skal vende sig bort fra
synd. Den falske sorg over synd handler kun om, at man er ked af
konsekvenserne af ens synd. Tyven er ikke ked af, at han stjal; han er kun
ked af, at han blev fanget og nu sidder i fængsel.
8. Hvor kommer da den ægte anger fra? (ApG 5,30-31) ____________
____________________________________________________________
Bem.: Gud venter ikke på, at vi skal være kede af vore synder, før vi må
komme til ham. Han elsker os og ønsker, at vi skal komme til ham, så han
kan give os den tilgivelse, vi har brug for. Han er den eneste, der kan
hjælpe os. Der er intet, som du har gjort eller nogen sinde vil gøre, som vil
få ham til at holde op med at elske dig eller holde op med at ønske, at du
skal komme til ham.

9. På hvilken måde kan Gud f.eks. få os til at angre (Rom 2,4) _______
____________________________________________________________

Konklusion: Vi kan ikke vende os bort fra synd i egen kraft, men vi kan
gå til Herren, så han gør det for os. Gud fryder sig over at hjælpe dem,
som ikke kan hjælpe sig selv. Vi vender os ikke bort fra synd for at angre.
Vi kommer til Jesus for at angre. Vor del består kun i altid at komme til
ham.

Kære Gud,
Tak, fordi jeg ikke behøver at være fuldkommen - og heller ikke
engang god - for at komme til dig. Du ønsker, at jeg skal komme til
dig, lige meget hvor slem jeg er, fordi du elsker mig, selvom jeg fejler.
Når jeg kommer til dig, så er jeg ”født på ny”. Jeg ved, at jeg bliver
glad, når det sker. Hjælp mig med at komme til dig.
Din ven _____________________________________________________

NØGLE TIL LEKTIE 6
Sp. 1 - Vi må blive født på ny
Sp. 2 - Vi skal fødes af Helligånden
Sp. 3 - Nej
Sp. 4 - Vi skal fornys i vort sind
Sp. 5 - Ja
Sp. 6 - Ja
Sp. 7 - Ja
Sp. 8 - Fra Jesus
Sp. 9 - Ved at vise os godhed

