Lektie 3

HVORDAN GUD FRELSTE OS ENGANG
I vores sidste lektie lærte vi, at lige meget hvor meget vi prøver på at leve
et perfekt liv, så kan det ikke lykkes. På grund af vores forfader Adam
forandredes vores natur, så det blev umuligt for os at gøre det. Derfor
måtte Gud udtænke en plan, hvorigennem han kunne frelse os, fordi han
elskede os så meget og han vidste, at vi aldrig selv kunne klare at gøre det.
Det er denne plan, vi vil se på i dag. Den hedder ”evangelium”, og det
betyder de gode nyheder, for det er netop det, det er for os.
1. Hvad er konsekvenserne (resultatet) af synd? (Rom 6,23) ________
____________________________________________________________
Bem.: Fordi Gud elskede os så højt, ønskede han ikke, at vi skulle gå
fortabt. Han måtte derfor komme med en løsning, så han kunne redde os.
Men fordi han ikke selv kunne bryde sin egen lov, kunne han ikke bare
tilgive os. Han måtte arbejde inden for sin egen lov, så det blev en noget
indviklet plan, der måtte til for at frelse os. Den måtte være perfekt!
2. Hvornår udtænkte Gud en plan for os? (Ef 1,4-5) _______________
____________________________________________________________
3. Hvad gjorde Gud i sin frelsesplan for os? (Ef 1,10; 2,5) __________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Bem.: Denne del er virkelig sej! På grund af, at vi syndede, måtte vi dø.
Gud kunne enten lade os allesammen dø eller han kunne vælge en person
til at være stedfortræder for hele den menneskelige slægt og dø for os.

Denne person var Jesus. Men fordi Jesus var Gud, måtte han blive
menneske, så han ved sin fuldkommenhed kunne repræsentere os. Det er
derfor han kom ned til os på jorden som et lille barn. Og Gud gjorde noget
vidunderligt, da Jesus blev født. Han knyttede hele menneskeslægten til
Jesus ved hans fødsel, så hvis Jesus levede et fuldkomment liv, så kunne det
tilskrives os. Fordi vi alle var ”i Adam”, da vi syndede, lavede Gud en
redningsplan, som kunne få os til at være ”i Kristus”, så vi alle kunne
frelses!
4. Hvem skal vi være ”i”, for at vi kan blive frelst? _______________
(1 Kor 1,30) _________________________________________________
5. Hvad vil ske med alle, der er ”i Kristus”? (1 Kor 15,21-22) _______
____________________________________________________________
Bem.: Da Jesus døde på korset for os, skete der noget vidunderligt! Fordi
Faderen knyttede hele menneskeslægten til Jesus, da han blev født,
befriede hans død os allesammen fra dødsstraffen. Men ikke kun det - den
gav os et helt nyt liv ”i Kristus”.
Mange mennesker mener, at frelse blot handler om tilgivelse af
synderne. De tror, at det er som om vore synder er skrevet på en tavle, og
at Jesus virker som et viskelæder og visker dem ud. Men det er ikke det,
Biblen siger! Ja, det er rigtigt, at vore synder li’som står på en tavle og
bliver visket ud af Jesus, men derefter bliver alle gode og hellige og
fuldkomne handlinger, som Jesus nogensinde har gjort, da han var her
på jorden, tilskrevet os på vore tavler! Det er evangeliets utrolige gode
nyhed! Du bliver nu anset for at være ”hellig” af Gud, selvom du måske
slet ikke føler dig sådan!
6. Hvornår bliver vi indlemmet ”i Kristus”? (Ef 1,13) ______________
____________________________________________________________
Bem.: I samme stund, du hører de gode nyheder og stoler på Gud og hans
frelse, anser Gud dig for at være ”i Kristus”.

7. Hvilke to valgmuligheder giver denne vidunderlige gave fra Gud
dig? (1 Joh 5,12)
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
Bem.: Hvis du afviser denne gave, får du ingen frelse, lige meget hvor
mange gode gerninger du har gjort. Du må stole på Jesus for at få frelsen!
8. Hvad giver Jesus dem, der tror på ham (Joh 5:24) _______________
____________________________________________________________
Bem.: Gud anser dig nu for at være fuldkommen, lige meget hvor syndig du
end må føle dig. Vi behøver ikke at frygte for vores frelse, og vi har nu fred
med Gud, for da han døde, var vi alle ”i ham” ved korset. Det er næsten
som om du deltager i et væddeløb og en af de større børn var din partner.
Han beslutter at bære dig på ryggen, fordi han ved, at du ikke kan løbe så
hurtigt som han kan. Hvis han er den første, der løber over målstregen,
bliver du så også anset for at være vinder? Ja, fordi du var sammen med
ham. Han bar dig! Sådan er det også med Jesus.
Fordi Jesus døde på korset, anser Faderen dig for at være
”hellig”! Faderen knyttede dig sammen med Kristus ved hans fødsel, og
på grund af det fuldkomne liv, som Jesus levede, bliver du nu anset for at
være ”retfærdig”. Han ”vandt” væddeløbet, og det gjorde du også ”i
ham”.
9. Hvis vi tror på Jesus, hvad bliver vi så? (Joh 1,11-13) ____________
____________________________________________________________
Bem.: Gud har givet os allesammen et valg. Vi kan enten vælge at være ”i
Adam” eller ”i Kristus”. Der er ingen mellemvej. Det var ikke vores fejl,
at vi blev født ”i Adam”, men det er vores skyld, hvis vi beslutter os for
ikke at være ”i Kristus”. Hvis din ”storebroder” tilbyder at løbe et væddeløb for dig, som du ikke på nogen måde selv ville kunne vinde, og du afslår
hans tilbud, så er det din egen skyld, at du ikke vinder.

10. Hvad hører du Gud indtrængende bede dig om i dag? (5 Mos
30,19) _____________________________________________________

Konklusion: Jesus gav os allesammen et nyt liv ved at komme ned til
denne jord og leve et perfekt liv for dig og mig. Når vi tager imod Jesus,
så bliver hver god, hellig og perfekt handling, som Jesus har udført her
på jorden, tilskrevet os. Det er lidt som når dine forældre spiller et
perfekt spil for dig, og så er det dig, der bliver udråbt som vinder. Vi kan
aldrig i os selv være gode nok til Himlen, så derfor sendte Gud Jesus, så
han kunne være fuldkommen for os. Alt, vi skal gøre, er at tage imod
ham.

Kære Gud,
Jeg takker dig så mange gange for, at du har frelst mig fra døden. Du
elskede mig nok til, at du lavede en plan, så du kunne frelse hele
verden. Jeg vil gerne være ”i Kristus” og jeg stoler på dig alene som
min frelser. Hjælp mig med at stole mere på dig og at have mere tro
på dig.
Din ven
____________________________________________________________

NØGLE TIL LEKTIE 3
Sp. 1 - Døden
Sp. 2 - Før verden blev grundlagt
Sp. 3 - Han sammenfattede alt i verden med sin søn Jesus, da han
blev født. Alt, hvad Jesus siden har gjort, gjorde han for os.
Sp. 4 - Jesus
Sp. 5 - Alle skal gøres levende med Kristus
Sp. 6 - Når vi hører evangeliet og kommer til tro
Sp. 7 - 1. Livet
2. Døden
Sp. 8 - Det evige liv
Sp. 9 - Guds børn
Sp. 10 - Vælg livet

