Lektie 4

DIT LIV SAMMEN MED JESUS
Hvordan får vi lært Gud at kende? På samme måde som vi lærer en hvilken
som helst anden at kende. Først, ved at tale til dem. Dernæst, ved at lytte til
dem. Og derefter, ved at gå ud sammen og gøre ting sammen. Så det er,
hvad vi må gøre. Men hvordan ved jeg, at Gud er der?
Der er mange ting, vi ikke kan se. Vi kan ikke se elektricitet og
heller ikke vinden. Men vi kan se deres virkning. Så derfor, selvom vi ikke
kan se Gud eller høre hans stemme med vores menneskeører, så kan vi dog
se, hvordan hans kraft virker; og ved at vi lærer, hvordan vi skal tale og
lytte til ham, kan vi komme til at lære ham at kende.
1. Hvor vigtig er tro (Hebr 11,6; Hebr 10,38) _____________________
____________________________________________________________
2. Hvad er tro (Mark 4,35-41) __________________________________
____________________________________________________________
Den bedste definition på tro er TILLID. Det er at stole på Gud og gøre
sig afhængig af ham!
Der var en linedanser, som krydsede Niagara Vandfaldene på en line.
Efter at han havde holdt folkemængden tryllebundet med sin dristighed,
spurgte han: ”Hvor mange af jer tror, at jeg kan gøre det igen, denne gang
ved at skubbe en trillebør foran mig med nogen siddende i den?” Folk
klappede. De var sikker på, at han kunne gøre det. Men så sagde han:
”Hvem vil melde sig frivilligt til at sidde i trillebøren?” Der var dyb
tavshed! Det er forskellen mellem blot at tro og det at have en tillidsfuld
tro. Alle troede, at han kunne gå over vandfaldet med en trillebør, ...... men
de havde bare ikke den tillidsfulde tro, der skulle til, for at få dem til selv
at sætte sig i trillebøren. Og sådan er det også med Gud! Én ting er at tro,
at han findes. En anden ting er at stole på ham med hele vores liv.

3. Hvordan lærer vi at stole på nogen? (2 Tim 1,12) ________________
____________________________________________________________
Bem.: Hvis du fik en masse penge til din fødselsdag og en fremmed kom
gående hen imod dig på gaden og spurgte, om du ville give ham pengene,
ville du gøre det? Nej! Hvorfor? Fordi du ikke kender ham. Men hvis din
far bad dig om pengene for at sætte dem i banken for dig, ville du så give
dem til ham? Ja. Hvorfor? Fordi du kender din far og har tillid til ham.
Sådan kan vi også gøre det med Jesus. For at få tillid til ham, må vi lære
ham bedre at kende.
4. Hvordan lærer vi Gud at kende?
a. Lytte til ..... (Rom 10,17; Joh 20,30-31
____________________________________________________________
b. Tale til ..... (Fil 4,6; Luk 11,9-13)
____________________________________________________________
c. Arbejde med ..... (Mat 11,28-29)
____________________________________________________________
5. Er tro noget vi får af Gud? (Rom 12,3; Hebr 12,2) ______________
Bem.: Tro er en gave fra Gud. Den bliver mere virkelig for os, når vi
tilbringer tid med Gud og taler til ham, når vi lytter til ham og gør ting
sammen med ham.
6. Har vi brug for tro for at Gud kan virke i vores liv?
(Mat 9,22. 28. 29.) ____________________________________________
Bem.: Tro er nødvendig, så Guds kraft kan virke i dit liv.

7. Hvad, hvis ikke du har den tro, der skal til, for at Gud skal virke i
dit liv? (Mark 9,20-27) ________________________________________
____________________________________________________________
Bem.: Hvis ikke vi har den nødvendige tro, der kan få Gud til at virke i
vores liv, så kan vi bare bede ham om den tro, der skal til.
Konklusion: At have tro på Gud er at have tillid til ham. Vi lærer at stole
på Gud ved at lære ham bedre at kende. Den bedste måde, vi kan lære
Gud at kende på er ved at læse i Biblen, ved at bede til ham og ved at lade
ham bruge os. Vi har brug for tro for at Gud kan virke i vores liv, og da
troen kommer fra Gud, er alt vi skal gøre, at bede ham om den.

Kære Gud,
Tak, fordi du vil have, at jeg skal være din ven. Hjælp mig med at
forstå, hvordan jeg kan lære dig bedre at kende. Hjælp mig med at
høre dig tale til mig og hjælp mig med at lære, hvordan jeg skal tale til
dig om alt det, der sker i mit liv. Og giv mig den nødvendige tro, når
jeg ikke har den, så du kan virke i mit liv.
Din ven _____________________________________________________

NØGLE TIL LEKTIE 4
Sp. 1 - Meget vigtig
Sp. 2 - Tillid til Gud
Sp. 3 - Ved at lære ham at kende
Sp. 4 - a. Ved at læse Guds ord
b. Ved at bede til Gud
c. Ved at blive brugt af Gud
Sp. 5 - Ja
Sp. 6 - Ja
Sp. 7 - Bed, så Gud kan give dig troen

