Lektie 11

GUDS KÆRLIGHEDSLOV
Har du nogensinde tænkt over, hvordan det ville være, hvis
ikke der eksisterede regler eller love? Det ville være meget farligt at køre
bil. Der ville ikke findes nogen love, som ville beskytte vore biler eller
hjem eller hvad vi ejer. Der ville ikke engang findes nogen love, der ville
beskytte os for folk, der vil gøre os ondt. Livet ville være forbundet med
frygt.
Det er dette udgangspunkt vi også ser hos vores Gud, en
ordens og kærlighedens Gud. Han ønsker ikke, at nogen skal lide ondt
eller være ked af det eller have problemer. Han ønsker, at vi skal være
glade og trygge! Derfor har Gud givet os regler, vi kan leve efter, så vi
bliver forskånet for en masse lidelser og ulykke. Lad os derfor finde ud af
mere om hans ti bud.
1. Hvem skrev de ti bud? (2 Mos 31,18) ________________________
2. Hvordan var Davids holdning til Guds lov? (Sl 119,164-168)
___________________________________________________________
3. Hvordan beskriver Gud Kong David? (ApG 13,21-22) __________
___________________________________________________________
Bem.: David elskede Gud og var lydig over for hans lov. Og derfor kaldte
Gud David ”en mand efter mit hjerte”. Lydighed er vigtig for Gud.
4. Hvad sagde Jesus om dem, som adlyder Guds ord? (Luk 11,28)
___________________________________________________________
5. Hvad sagde Jesus, at vi skal gøre, hvis vi elsker ham? (Joh 14,15.
21. 23. 24; 15,10) ____________________________________________

Bem.: Lydighed er meget vigtig for Gud. Ville vi vise vores kærlighed
over for vores forældre, hvis vi fortalte dem, at vi elskede dem, men vi
aldrig adlød dem eller respekterede dem? Nej, og sådan er det også med
Gud. Han giver os love til vores beskyttelse, og når vi ikke lytter til ham,
bliver vores liv ulykkeligt og forvirrende.
6. Hvordan er vores naturlige reaktion over for Guds lov? (Rom 8,7)
___________________________________________________________
Bem.: På grund af vores syndige hjerte kan vi ikke lide at høre efter. Vi
ønsker at gøre tingene på vores egen måde.
7. Hvordan kan vi så adlyde Guds lov? (Ez 36,25-27) _____________
___________________________________________________________
Bem.: Indtil vi beder Jesus om at komme ind i vores liv, er vi tilfredse
med at leve et syndigt og et glædesløst liv. Og vi er ikke engang klar
over, at det er det, vi gør. Men når vi engang har overgivet vores liv til
Gud, begynder han at rense os og ændre os til glæde for os selv. Han
fryder sig over at gøre det for os, fordi han elsker os.
8. Hvad hedder Guds ti bud? (2 Mos 20, 1-17)
___________________________________________________________
(Skriv hvert bud med dine egne ord)
1. bud: (v. 3) _______________________________________________
2. bud: (v. 4-6) ______________________________________________
3. bud: (v. 7) _______________________________________________
4. bud: (v. 8-11) ____________________________________________

5. bud: (v. 12) ______________________________________________
6. bud: (v. 13) ______________________________________________
7. bud: (v. 14) ______________________________________________
8. bud: (v. 15) ______________________________________________
9. bud: (v. 16) ______________________________________________
10. bud: (v. 17) _____________________________________________
Bem.: De første fire bud handler om vores kærlighed til Gud og de sidste
seks bud om vores kærlighed til andre mennesker. Hvis vi ignorerer et
hvilket som helst af disse bud, viser det vores manglende respekt over for
enten Gud eller vores medmennesker.
9. Hvordan viser man sin kærlighed over for Gud? (1 Joh 5,3) ____
___________________________________________________________
10. Hvad kan man tydeligt se på én, som gør oprør og er ulydig? (1
Joh 2,3-5) __________________________________________________
___________________________________________________________
11. Hvordan beskrives Guds folk i de sidste dage? (Åb 12,17; 14,12)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Konklusion: Det er vigtigt for Gud, at vi adlyder ham. Han giver os
regler til vort eget bedste. Ligesom en kærlig far ønsker han at elske og
beskytte os. Uden hans hjælp kan vi ikke holde nogen af budene. Da vi
er født med et syndigt hjerte, ønsker vi ikke engang at adlyde ham. Men
hvis vi beder ham om at komme ind i vores hjerte, vil han begynde at
rense og helbrede os. Vi vil ønske at begynde på at adlyde ham og leve
et helt og lykkeligt liv.

Kære Jesus,
Kom ind i mit hjerte, så du kan hjælpe mig med at adlyde dig. Jeg
har tillid til dig!
Din ven
___________________________________________________________

NØGLE TIL LEKTIE 11
Sp. 1 - Gud
Sp. 2 - Han elskede Guds lov
Sp. 3 - Han var en mand efter Guds hjerte
Sp. 4 - At de er salige (velsignede)
Sp. 5 - Vi skal holde hans bud
Sp. 6 - Vi er imod Guds lov
Sp. 7 - Ved at Gud ændrer vores hjerter
Sp. 8 - De ti bud
1. bud: Ingen andre guder
2. bud: Tilbed ikke gudebilleder
3. bud: Du må ikke misbruge Guds navn
4. bud: Hold sabbatsdagen hellig
5. bud: Ær dine forældre
6. bud: Du må ikke slå ihjel
7. bud: Du må ikke bryde et ægteskab
8. bud: Du må ikke stjæle
9. bud: Du må ikke lyve om andre
10. bud: Du må ikke være egoistisk og ønske at have, hvad andre
har
Sp. 9 - Ved at holde hans bud
Sp. 10 - At han er en løgner, og sandheden er ikke i ham
Sp. 11 - De holder fast ved Guds bud og troen på Jesus

