Lektie 8

EN HJERTESAG
Der er stor forskel på det at kende til nogen og at kende nogen. Du kan
kende til nogen gennem en bog eller en film, men det betyder ikke, at du
virkelig kender personen. Sådan er det også med Gud. Mange mennesker
tror på, at Gud findes, men det er ikke det samme som at kende Gud
personligt. Gud ønsker, at vi skal kende ham som en ven. Han beder os
om at gå dybere ind i vores venskab med ham. Han ønsker at velsigne os
og beskytte os fra Satan, som er vores fjende. Og han ønsker at forandre
os til den person, som han har skabt os til at være.
Hvordan sker dette og hvornår gør vi fælles sag med
Gud? Vi vil lære mere herom i denne lektie.
1. Hvordan bliver vi Guds børn? (Joh 1,12) _____________________
___________________________________________________________
2. Hvordan tager vi imod Gud (Matt 16,24-26) ___________________
___________________________________________________________
Bem.: Dengang Jesus levede vidste alle, hvad ”korset” betød. Mange
mennesker blev henrettet på et kors. Jesus fornægtede sig selv og døde på
et kors for os. At fornægte sig selv for Gud betyder, at man lægger sit liv
og alle sine planer i Guds hænder i stedet for i sine egne. Det betyder, at
du tillader Gud at tage fuld styring over dit liv. Ved at overgive dig til
ham betror du ham hele dit liv.
3. Er overgivelse en éngangs oplevelse? (Luk 9,23) ________________
___________________________________________________________
Bem.: Gud ved, at vi er født med en egoistisk trang til selv at styre vores
liv og gøre tingene på vores måde. Og derfor må vi give ham tilladelse til
at overtage ledelsen af vores liv hver dag.

4. Hvilke valg har vi med hensyn til hvem der skal styre vores liv?
(Rom 6,16; Luk 11,23: Jak 4,4) ________________________________
___________________________________________________________
Bem.: Biblen siger, at vi enten bliver styret af Gud eller af Satan. Satan
ønsker, at vi skal tro, at vi selv har styr på vores liv, men medmindre vi
giver vores hjerte til Jesus, vil vi altid fortsætte med at gøre onde ting.
Det er derfor verden nogen gange er så ond. Satan overtog kontrollen
over jorden fra Adam og Eva, da han narrede dem i Edens Have. Men
husk altid, at Gud er stærkere end Satan.
5. Hvordan modstår vi Djævlen og hans kontrol over vores liv? (Jak
4,7-8) _____________________________________________________
___________________________________________________________
Bem.: Du er ikke stærk nok til at modstå Satan i egen kraft. Det ville
være det samme som at træde ind i en boksering med verdensmesteren i
sværvægtsboksning. Du er ikke Satans ligemand. Men ved at du tillader
Gud at overtage styringen af dit liv, lever Gud nu inde i dig ved
Helligånden. Lad Gud bekæmpe Satan for dig.
6. Hvad gør Jesus lige nu, som viser, at han ønsker vores tilladelse til
at komme ind i vores hjerter og vores liv? (Åb 3,20) ______________
___________________________________________________________
Bem.: Jesus står ved døren til vores hjerter og beder om tilladelse til at
komme ind. Jesus tvinger sig ikke ind på folk. Jesus døde for os, og
derfor ville han kunne øve kontrol over os, hvis det var det, han ønskede.
Men han elsker os så meget, at han giver os mulighed for selv at vælge.

Konklusion: Når vi beder Jesus om at komme ind i vores hjerter, giver
vi ham tilladelse til at ændre vores liv. Vi begynder at have det bedre
med os selv og med andre. Vore holdninger og vore ønsker ændrer sig
efterhånden og vi bliver til velsignelse for andre.

Kære Gud,
Jeg ønsker at vælge dig. Jeg vil ikke, at Satan skal styre mit liv. Han
elsker mig ikke; men det gør Du. Hjælp mig med at vælge dig hver
dag, så Satan ikke frister mig til at gøre onde ting, som vil gøre mig
ulykkelig.
Din ven ____________________________________________________

NØGLE TIL LEKTIE 8
Sp. 1 - Ved at tro på hans navn
Sp. 2 - Ved at fornægte sig selv og tage sit kors op og følge Jesus
Sp. 3 - Nej, vi skal gøre det dagligt
Sp. 4 - Vi kan vælge mellem Gud og verden (Satan)
Sp. 5 - Ved at underordne os under Gud og holde os nær til ham
Sp. 6 - Jesus står ved døren og banker på

