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7 DAGAR – 7 STEG
SKAPELSEN
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Bibelns berättelse börjar med skapelse
ordningen. Efter att Gud hade fått allt i sin plats, ser han över det hela och konstaterar att
det var mycket gott, Shalom! Det fanns vila i skapelsen, det vill säga kärlek, frid, glädje och
välsignelse. När Jesus förfrågas om äktenskapet, så hänvisar han till skapelseberättelsen
(Matt 19:4-6). I dag kan vi se bristen av kärlek, frid, glädje, vila i världen. Behovet för
återupprättelsen är stort. Gud vill återupprätta hela skapelsens tillstånd; människan, djuren,
naturen och rymden, ja allt. En sak är viktigt för oss när vi betraktar skapelsen; jorden,
mänskligheten och universum; Kan allt verkligen uppstå från tomma intet eller har allt sitt
ursprung hos en som är och kan skapa ordning i komplicerade system i rymden, på jorden
och i människan. Vi är skapta till Guds avbild! I skapelsen kan vi se Guds ”fingeravtrygg”.
Rom 1:19-20
Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem,
Gud har ju uppenbarat det för dem.
Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper,
hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat.
Därför är de utan ursäkt.
Du är en ny skapelse, efter den stunden du tog Jesus Kristus mot som din frälsare, befriare!

1. VAR SÄKER OM DIN FRÄLSNING, BEFRIELSE
Genom nåd har Gud gett dig nu det eviga livets gåva. Det eviga livets gåva grundas inte på våra
känslor, fast är en sanning uppenbarad för oss i Bibeln.
➢ Detta tillit är grundad på Guds ord. I Joh 3:16 och 1 Joh 5:11-13 Gud vill dig veta att du har
fått det eviga livets gåva. Läs och stryk under dessa verser i ditt Bibel!
➢ Detta tillit är grundad i de löften Gud gett för oss. Vilka är de löften du hittar i dessa två
verser?
Rom 10:9
Om du därför med din mun ______________________ att Jesus är Herren och i ditt
hjärta______________ att Gud har_________________ honom från de döda,
skall______________________________ .

Joh 5:24
Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt___________ och__________ på honom som
har sänt mig, han har____________ och kommer inte______________________ utan har
_____________________________________.
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➢ Detta tillit grundar sig på Guds karaktär. Löftet är lika pålitligt som givaren är. Vad
lär dessa verser för dig om Guds karaktär?
1Kor 1:9
Gud är_____________________ som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus,
vår Herre.

1Thess 5:24
_____________________________ är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.
Heb 10:23
Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet
är_________________________ .
Vad berättar Guds ord för oss om den säkerheten vi har över vår frälsning?
Läs Rom 8:38-39. Finns det omständigheter vilka kan skilja oss ifrån Gud?
➢ Detta tillit är grundad i Guds Ande. Vidare har Gud försäkrat din frälsning genom levande,
daglig bevis om din relation, vänskap med Gud. När detta officiella sigill stämplas på
kontraktet mellan två parter, är det garanterad giltigt. Gud har gett sitt sigill som garanti om
Hans löften för dig.
Läs Efesierbrevet 1:13-14. Vad är detta sigill Gud har gett för dig som garanti över hans löften?

Fyll i de saknade orden.
2Kor 5:17
Alltså, om någon är i Kristus är han________________________________ . Det gamla är förbi, se,
det______________________________________.
Vilka ändringar har du upptäckt i ditt liv sedan du blev frälst och började följa Jesu Kristi väg i livet?

Ditt tillit för frälsningen är grundat i:
1.
2.
3.
4.

Guds ____________________________
Guds ____________________________
Guds ____________________________
Guds ____________________________

GRATTIS! DU HAR NU TAGIT DITT FÖRSTA STEG, I DITT NYA LIV!
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Syndafallet
Bibeln beskriver syndafallet i 1 Mosebok kapitel tre. I ett koncentrat kan man uttrycka det så
här: Ormen, Satan också känd som ”Lögnens Herre” lockade Eva som tog av frukten och efter
att själv ha ätit av frukten gav hon frukten till Adam. Detta hade Gud förbjudit dem att göra
(1 Mos 2:17). Denna berättelse och detta syndafall ska inte uppfattas som en metafor eller
en allegori eller en myt, men som en faktisk och en historisk händelse. Kristen tro är att vi alla
har syndat och behöver upprättas (Rom 3:23).
Vad är då syndens innersta natur, måste vi väl fråga och i all ärlighet svara med raka svar!
Vad var det som hände i 1Mosebok, i skapelseberättelsen? Den gamla ormen hade med lögn
vilseled först Eva och sedan Adam, indirekt. Lögnens listiga pil slog till i våra tankar, begär.
1 Mos 3:1
en var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: "Har Gud
verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?"
1 Mos 3:4-7

Manipulation
Då sade ormen till kvinnan: "Ni skall visst inte dö!
5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap
om gott och ont."

Begäret
6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom
man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med
henne, och han åt.
7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och
gjorde höftskynken åt sig.
När nu lögnens kraft, dynamik får taget på oss händer följande;
Jak 1:13-15
Ingen som frestas skall säga: "Det är Gud som frestar mig." Ty Gud frestas inte av det onda och
frestar inte heller någon.
14 Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär.
15 När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.

Efter syndafallet var människan utvisat från paradiset och Gud ställde vakterna vi ingången
för att skydda Eden, Livets träd från lögnens smitta.
1 Mos 3:24
Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande
svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.
DOPET ÄR DET HANDLING VAR VI AVSTÅR SLUTLIGEN FRÅN VÄRDSLIG BEGÄR. DET ÄR JU
PGA DETTA BEGÄR FÖRDÄRVET FUNNITS I VÅRA LIV! (2 Pet 1:3,4) Vi lämnar bakom oss det
värdsliga och bestämmer att följa Jesus Kristus.
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2. BEKÄNN ÖPPET DIN NYFUNNA TRO – DOPET

1. Jesus vill att de nya troende bekänner sin tro på honom öppet framför andra.
Matt 10:32,33
Var och en som______________________ mig inför människorna, honom skall också jag
_________________________ inför min Fader i himlen.
33 Men var och en som _________________________ mig inför människorna, honom skall
också jag ______________________ inför min Fader i himlen.
Vet du att snickaren har en speciell teknik att ankra spiken på brädan. Snickaren böjer toppen av
spiken innan han spikar den fast på brädan. När spiken tränger sig in i brädan ankras den fast så att
den blir omöjligt att dra ut.
När du bekänner din tro på Jesus öppet framför andra människor förankras du i klippan Jesus är! Din
tro och försäkran på din frälsning växer, blir starkare.
Vid troendedop förrättningen har det varit vanligt att bekänna Jesus Kristus, Nazaren som sin Herre
och frälsare, även bekänna det världsliga livet, synderna vi omvänt oss ifrån framför församlingen.
Om du har missat att bekänna Jesus Kristus som din frälsare och Herre, gör det vid nästa
församlingsmöte du deltar i. Sedan skall du vägledas så att du kan ta emot dopet i vatten.

2. Dopet är en handling i lydnad genom vilket vi bekänner vår tro.
Testet för att igenkänna om vår tro är äkta, är i vår vilja att lyda Jesu vägledning.
Skriv här nedan 1 Joh 2:3
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1. Jesus befallning var att döpa (läs Matt 28:19-20)
Detta är inte förslag eller åsikt för Hans efterföljare. Om den troende undviker dopet är han, hon
olydig. Jesus själv är förebilden, han blev döpt och visar vägen för oss. Du kan läsa om händelsen i
Matt 3:13-17.

2. I Nya Testamentet, de nya som kommit till tro döptes
Läs Apg 2:37-38,41,47
Bibel verserna tydlig berättar för oss hur de nya troende blev döpta när de började deras
vandring med Jesus. Läs nu Apg 8:35-38. Efter att denne Etiopiska hovmannen kommit till tro
blev han DOP!
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3. I dopet uttrycker du din kärlek till Jesus Kristus
Läs nu Joh 14:21 och skriv sedan versen nedan med dina egna ord.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Dopet skildrar för oss två saker:
Vad Jesus gjorde för oss – Han dog för våra synders skull, begravdes och uppstod från
de döda. (läs 1 Kor 15:46-58).
Vad som händer med dig – Du dog från din gamla livsstil, den begravs i dopet och du
uppstår för att leva detta nya liv i Kristus Jesus. (läs Rom 6:3-4).
Bibeln lär oss att dopet skedde genom nedsänkning i vatten (genom att sänka personen i fråga helt
och hållet under vatten och sedan med det samma lyfta honom, henne upp). Det Grekiska ordet
baptize, vilket används I Nya Testamentet, betyder dop var en helt nedsänks, nedblötas.
G907
βαπτίζω
baptizō
bap-tid'-zo
From a derivative of G911; to make whelmed (that is, fully wet); used only (in the New
Testament) of ceremonial ablution, especially (technically) of the ordinance of Christian
baptism: - baptist, baptize, wash.
Total KJV occurrences: 80
Bibeln uppenbarar för oss dopets fyra aspekter:
o
o
o
o

Det rätta person – Den som kommit till tro
Det rätta orsak – Lydnad och bekännelse av din nya tro
Det rätta metod - Nedsänkning
Det rätta auktoritet – Den lokala Nya Testamentliga församlingen (Apg 2:41-47)

Det väsentliga i dopet är:
o
o
o

Tron i Jesus frälser, befriar
Bekänn öppet din tro
Fråga efter dopet genom nedsänkning

GRATTIS! DU ÄR PÅ BRA VÄG – FORTSÄTT VIDARE!
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Ondskan
Biblisk kristendom har i alla tider förkunnat ondskans rot som en person. Satan, Lucifer blev
härförare av en revolt i himlen (Hes 28:13-17). Han var en ärkeängel men drabbades av
självförhävelse och högmod eftersom han ville bli som Gud och inte bara det, han ville ta den
Högstes plats (Jes. 14:12-14). En tredjedel av alla änglar följde Lucifer. De föll i synd och
förvisades bort från Gud, från himmelen.
I takt med sekulariseringen har kulturelit, liberalism med sin fin-neutralitet och massmedia
gjort tron på det övernaturliga till ett anti-intellektuellt signalement. Det anses i dessa kretsar
inte vara politiskt korrekt att tala om synd, skuld, skam och ondska. Talet om personlig
ondska har blivit ett tabuämne. Detta tankesätt växte fram under upplysningstiden på 1700
talet och var respons för kyrkans maktmissbruk. Men för den som tror på godhet blir tron på
ondska, som är dess motsats, en logisk slutsats.

3. BERÄTTA DE GODA NYHETERNA OM JESUS KRISTUS FÖR ANDRA
Berätta om Jesus Kristus för andra. Vi människor älskar att berätta goda nyheter. Ondskan, dess
närvaro i världen, berättar för oss med det fördärvet den ursakar redan sitt budskap! Negativa,
mörka nyheter dominerar vardagens media. Nu är det din tur att vända kälken och berätta de
Goda Nyheterna för din omgivning. Bröllop och när barnen födds, berättar vi med glädje för
andra. När någonting gott händer rusar vi för att berätta nyheterna för någon. Spännande
nyheter är svårt att hålla hemligt.
Vi kristna har världens bästa nyheter att berätta – de eviga livets nyheter, vilka har kraften att
förvandla livet. Det är naturligt för en kristen att han/hon vill dela de Goda Nyheterna. Tänk för
en stund de olika människorna vilka Gud använde för att föra dig till den platsen, situationen i
livet, var och när du tog emot Jesus Kristus i ditt liv!
Gud vill att du skall, nu vara med och berätta om frälsningen i Jesus Kristus. Berätta för andra, hur även de kan
lära och känna Jesus Kristus.

Joh 1:40-42
Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt
Jesus.
41 Han fann först sin bror Simon och sade till honom: "Vi har funnit Messias" - det betyder
Kristus.
42 Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: "Du är Simon, Johannes son, du
skall heta Kefas" - det betyder Petrus.
När Adreas hade hört Johannes döpare vittna och träffat Jesus, ville han hämta
__________________________ för att träffa Jesus.
För en kristen är vittnandet inte frivilligt. Jesus befallde dem som följde efter honom att vittna om
Honom. Läs i Matt 28:19,20.
Det finns två sätt att vittna om Jesus Kristus:
•
•

Din personliga vittnesbörd
Den Helige Skriften
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1. Din personliga vittnesbörd är din individuella redogörelse om; a) Ditt liv före du tog emot
Jesus Kristus i ditt liv, b) Hur du tog emot Jesus Kristus, och c) Hur Jesus förvandlar ditt liv för
att vara mer meningsfullt.
Läs om Paulus vittnesbörd i Apg 22:3-21. Skriv om de tre punkterna i ditt liv här nedan.

Mitt liv före Jesus Kristus: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hur tog jag emot Jesus in i mitt liv: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hur gör Jesus mitt liv mer meningsfullt:___________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Skriften ger dig berättelser för att du skall kunna vittna om Jesus för andra.
Dessa följande verser hjälper dig att vittna om Jesus, om eviga livets Goda Nyheter för icke troende.
Ta tid att läsa dessa verser och stryk dom under i din Bibel.
Romarbrevet 15:13, 1:16, 2:4, 3:23, 5:8, 6:23, 10:9, 13
➢ Varför borde du vittna om Jesus Kristus för andra?
____________________________________________________________________________
➢ Känner du någon som skulle kunna behöva lära känna Jesus Kristus?
____________________________________________________________________________
➢ Dela med någon om din vittnesbörd denna vecka.
____________________________________________________________________________

Känner du någon i behov av de Goda Nyheterna?
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Bibeln
Bibelns eget vittnesbörd om sig är att ordet ger liv (Joh. 6:63), föder på nytt (1 Petr.
1:23) och förnyar sinnet (Rom. 12:2; 10:17). Ordet är mat, näring; vitaminer,
mineraler, protein och kolhydrater för hela ditt andliga liv. Vi behöver hela kostcirkeln,
regelbundna matvanor och långsamt tuggande. Jesus trodde på Bibeln. Han använde
Guds Ord i svåra situationer, tillstånd och man förstår att han alltid utgick ifrån att
varje ord och bokstav i Skriften var viktiga och sanna (Matt 5:18). Två slutsatser: 1) Läs
bibeln varje dag. 2) Gå och delta i en kyrka där man tror på hela Bibeln.

4. STUDERA BIBELN
Gud vill ha en intim, personligt relation med dig. Du är inte endast en bekantskap eller
avlägsen släkting – du är hans barn. Denna relation kan förstärkas genom att du studerar
Bibeln – Hans uppenbarelse för dig.
Heb 4:12
Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom,
så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.
Detta betyder att Bibeln är mer än bara en bok, mer en några ord på papper. Den är mer än
några gamla ord ur historien, berättad enligt traditionen. Bibeln är relevant idag och möter
de behoven vi har idag.

A. Guds Ord har bestämt syfte
2Tim 3:16
Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till __________________________________, till
_____________________________, till ______________________________ och till
__________________________________________________,

•

Guds Ord nyttig till undervisning. Läs dessa verser och skriv vad de lär om Gud.
Jeremia 31:3
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Romarbrevet 5:8
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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•

Guds Ord nyttig till bestraffning, uppenbarar våran skuld och livet i synd.
Läs Efesierbrevet 4:26-31 och skriv några av de områdena var Guds Ord uppenbarar våra
felsteg, villovägar i livet.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

Guds Ord nyttig till upprättelse från misstag, vilsenhet.
Bibeln uppenbarar, ja bestraffar inte endast våra misstag och vilsenhet, den
upprättar också våra vägar. I psalm 119 beskriver psalmisten de erfarenheter han
haft med Guds Ord. Denna psalm undervisar för oss hur Guds Ord ger för oss
vägledning i livet. I vers 9 frågas det ” hur kan en ung man bevara sitt liv rent?” Läs
psalm 119:9 och skriv här svaret för frågan.
___________________________________________________________________________.

Efter vart Guds Ord slår rot i ditt hjärta, dina misstag och svagheter kommer att
upprättas genom den inverkan Bibelns Ord har i dig.
•

Guds Ord nyttig till fostran i rättfärdighet. Gudomlig beteende växer fram från det
näring du får under studiet av Bibeln från Ordet. Precis som din fysiska kropp växer
och blir stark från den näringsrik mat du äter, så också ditt andliga liv förstärks av
konsekventa Bibelstudier.

Jer 15:16
Dina ord kom och jag åt dem, ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje, ty jag är
uppkallad efter ditt namn, HERRE, härskarornas Gud.
Det finns flera metoder hur du kan lära, studera Guds Ord. En av dessa kan jämföras med
fingrarna i din hand. Det är lätt att förlora greppet om du håller på någonting endast med en
eller två av dina fingrar. Om du lyssnar, läser, studerar, memorerar och begrundar Guds Ord,
så får Bibeln sanning ett fast grepp av ditt liv.

Lyssna – skriv Romarbrevet 10:17 nedan.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Lyssna på pastorns undervisning, Bibelstudier och andra som lär dig. Anteckna det du hör.
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Läs – Skriv 1 Timoteusbrevet 4:13 nedan
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ha målet att läsa en vis stycke av Bibeln varje dag. Tillexempelvis läs en kapitel av Johannes
evangeliet dagligen.
Studera – Skriv 2 Timoteusbrevet 2:15 nedan
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
När du studerar Bibeln, ställ dig själv följande frågor:
▪ Vilka löften finns det att göra anspråk på?
▪ Vilket exempel skall du följa?
▪ Vilka bud, råd skall du lyda?
▪ Vilket synd finns det att bekänna och överge?
Om du inte har gjort det redan, så gå med och delta regelbundet i din kyrkas Bibel studier.
Memorera – Skriv Psalm 119:11 nedan.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
När du memorerar Guds Ord i ditt hjärta är det lätt sedan att dela Ordet med andra. Ordet
som nu börjar växa i ditt hjärta hjälper dig att övervinna synden i ditt liv. Försök att
memorera åtminstone en Bibel vers varje vecka.
Begrunda – Skriv Joshua 1:8 nedan. Läs även Ps 119:12,48,105,130.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Begrundan är andligt matsmältning. Under begrundan analyserar och vistas du vid en vers
om och om igen. Begrunda en vers under dagen när går, kör, sitter på väg till/från skolan,
jobbet, under vilostunderna osv.
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➢ Som repetition skriv ner de fyra specifika syften Guds Ord har.
1. Guds Ord är nyttigt till
________________________________________________________.
2. Guds Ord är nyttigt till
________________________________________________________.
3. Guds Ord är nyttigt till
________________________________________________________.
4. Guds Ord är nyttigt till
________________________________________________________.

➢ Genom att använda hand illustrationen med de fem fingrarna, fyll i de fem
metoderna du kan studera Bibeln.
➢ När under dagen har du en bra stund för att studera Bibeln?
_____________________________________________________________________

➢ Närma dig Bibel studiet med förväntning. Du kan be bönen från Psalm 119:18.
Ps 119:18
Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning.
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Bönen
Bön är att vårda sin personliga gudsrelation, den är ett konkret uttryck för din tro och
ett förmånligt sätt att umgås med Gud (Ef. 6:18,1 Tess. 5:17). Bönen kan ha många
innebörder; tillbedjan, förtroligt samtal, tacksägelse, vädjan, rop på hjälp. Bönen är en
kommunikation.
En god och sund relation är inte stum, kall och distanserad. Gudsrelationen är ständigt
under fördjupning, detta sker genom bön. Hur märker man att man har kontakt med
Gud? Man läcker som ett durkslag; ventilerar, pratar och umgås med honom. Jag
använder ingen gard och jag duckar inte - jag ber.

5. LÄR DIG BE
Det bästa sättet för oss lära känna någon är när vi diskuterar med varandra ofta. Gud längtar efter
din gemenskap, att du lär dig känna honom. Bibeln är fyllt med inbjudningar från Gud Fadern för oss.
Han önskar att vi en djup, personlig relation med honom.

1Krön 28:9
Du, min son Salomo, må lära känna din fars Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och
med villig själ, ty HERREN rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du
söker honom, låter han sig finnas av dig, men om du överger honom, då förkastar han dig
för evigt.
I Jeremia 24:7 de vilka har blivit Jesu Kristi lärjungar, efterföljare Gud säger:

Jer 24:7
Och jag skall ge dem ett hjärta som känner mig, att jag är HERREN. De skall vara mitt folk
och jag skall vara deras Gud. Ty de skall vända om till mig av hela sitt hjärta.
Bönen är konversation med Gud. I en konversation finns två deltagare, den är inte endast en
monolog. Vi talar med Gud och lyssnar vad Han har att säga.
•

Jesus ger oss riktlinjerna – läs Markus 1:35

Vad berättar detta stycke om Jesus böne liv?
___________________________________________________________________________
•

Jesus lär vikten att be – läs Lukas 18:1

___________________________________________________________________________
•

Vad frågade lärjungarna att Jesus skulle lära dem – läs Lukas 11:1

__________________________________________________________________________________
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•

Varför borde vi be hela tiden? – läs Tessalonikerbrevet 5:17

__________________________________________________________________________________

Lär dig att utveckla rikt böne liv.
Tillbedjan
Bekännelsen
Tacksägelsen
Bön; ödmjuk innerlig
1. Under tillbedjan fokuserar vi oss på vem Gud är. Sök upp de följande skrifterna och
skriv vad de berättar för oss om Gud.
Psalm 145:3
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Psalm 147:1,5
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Bekännelsen betyder att du erkänner framför Gud dina synder och tar emot
förlåtelsen. När du tagit emot eviga livets gåva, etablerades relationen med Gud,
vilket kan aldrig brytas, dock vår dagliga gemenskap kan hindras av synden vi
undanhållit från Gud.
Ps 66:17-19
Till honom ropade jag med min mun och lovsång var på min tunga.
18 Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig.
19 Men nu har Gud hört mig, han har lyssnat till min bön.
Därför om du syndar:
➢ Bekänn dina synder när du förstått vad du har gjort – läs Joh 1:9
➢ Ta emot löftet om rening – läs 1 Joh 1:9
➢ Påkalla din seger över frestelsen – 1 Kor 10:13
Ta tid nu för att fråga Gud uppenbara de synder du inte erkänt än. Skriv dem ner, fråga
förlåtelse från Gud, gör anspråk på Guds löfte om syndernas förlåtelse.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3. Tacksägelsen; du ger din uppskattning för vad Gud gjort för dig. Vad säger Gud, när
borde vi vara tacksamma? – läs 1 Tessalonikerbrevet 5:18
___________________________________________________________________________
Skriv ner när du skall visa din tacksamhet för Gud i dessa områden; ta sedan tid för att tacka
Honom.
Andliga välsignelser___________________________________________________________
Människor___________________________________________________________________
Fysiska välsignelser____________________________________________________________
Materiella välsignelser_________________________________________________________
4. Ödmjuk, innerlig bön; vi låter Gud i allt få veta våra önskningar genom åkallan och
bön. Kanske är detta en personlig önskar, rop, vädjan eller medlande för någon
annan?
Åkallan är de frågor, önskningar vi ger för Gud för det vi behöver – läs Joh 15:7 och Fil 4:6,7.
Skriv ner tre personliga önskningar du har för Gud:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Medlande bön betyder att du vädjar framför du för andras skull – läs 2 Mos 32:30-34 och
Rom 10:1.
Skriv ner önskningar du hittar i dessa verser.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Skriv ner de människor du känner med specifika behov i deras liv; be för dem!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Fil 4:6,7
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och
bön med tacksägelse.
7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus
Jesus.

SAMMANFATTNING
Bön är andlig kommunikation med Gud. Vi måste lära oss att be och praktisera det.
Utan att se vad du har just nu lärt dig vilka är bönens olika områden?
T______________________________________________
B______________________________________________
T______________________________________________
B _____________________________________________
Ta tid att be varje dag, det är viktigt för dig! När under dagen är den bästa tiden för dig att
be?
________________________________________________________________
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Församlingen
Det finns många bilder på kyrkan/församlingen i Bibeln. En av dem är Guds familj (Rom
8:14-16). Jesus själv grundade församlingen när Han var på jorden för att förena Hans
efterföljare, de kristna till en andlig familj (Matt 16:17-18). Din församling är ditt
andliga hem, din andliga bostad, en tillhörighet, en fast punkt. Det naturliga för dig när
du blir en kristen är därför att tillhöra en kyrka, en församling.
Församlingen, ditt andliga hem, är något mycket mer än en förening. Här möter jag
andra människors Gudsupplevelser och dessa erfarenheter blir till uppmuntran och
vägledning för mig. När Gud frälser och upprättar dig kallar han dig inte till en
”eremittillvaro”. Mötet mellan Jesus och människan kan ske i yttersta hemlighet och i
absolut ensamhet. Men verkningarna av det mötet kan inte döljas för omvärlden. Det
är här församlingen kommer in i bilden för att hjälpa dig att växa och utvecklas.

6. VAR TROGEN FÖR EN FÖRSAMLING
Jesus själv grundade församlingen när Han var på jorden för att förena Hans efterföljare,
de kristna till en andlig familj (Matt 16:17-18). Vem pratade när orden ”På denna klippa
bygger jag min församling….” predikades?
________________________________________________________________________
Ordet kyrka betyder ”de kallade”. Kyrka byggs upp av människor, vilka har blivit kallade
av Jesus Kristus för efterföljelse. Term kyrka används för alla troende, dock hänvisar den
idag för en lokal grupp av troende.

Varför skall vi vara trogna för en kyrka?
Kyrka, församling är en grupp troende vilka har blivit döpta, samlas frivilligt för
gemenskap, tillbedjan och för att tjäna Herren (läs Apg 2:42-47).

1. Genom din lokala kyrka du får vägledning.
Jesus kallar och tränar andliga ledare för kyrkan; läs Ef 4:11. Enligt brevet till Efesos
4:12-14, varför har Gud gett ledare för kyrkan?
_____________________________________________________________________

2. Genom din lokala kyrka har du privilegiet av gemenskap.
Gud placerar individer i andliga familjer för deras omsorg, beskydd, gemenskap och
utveckling. Du behöver kyrkan för samma orsak som familjen och för mycket mer.
Enligt Hebréer brevet 10:24-25, varför behöver du gemenskapen i kyrkan?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Genom din lokala kyrka samlas ni att tillbe Gud.
Vad är något av det som händer när vi tillber Gud; läs Kol 3:16?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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4. Genom din lokala kyrka har du möjligheten att tjäna Gud.
Gud har gett dig speciella gåvor, förmågan att tjäna Honom; läs Rom 12:6-8. Kyrkan är
den tydligt beskrivna andliga gemenskapen i Bibeln genom vilket vi skall tjäna Gud och
mänskligheten; läs Matt 16:18. Varför är kyrkans gemenskap viktigt för dig?
________________________________________________________________________
Vad är kyrkans mission enligt Jesu lära i Matt 28:19?
________________________________________________________________________
Detta innefattar:
1) Medla det eviga livet för världen
2) Döpa nya troende
3) Lära ut Bibeln
4) Glädjen att tjäna i Jesu Kristi namn
5) Givandet av din tid, pengar och gåvor, förmågan

Din kyrka, namnet ________________________________________________________
Pastor __________________________________________________________________
Söndags skola lärare _______________________________________________________

SAMMANFATTNING
Ordet kyrka betyder?

________________________________________________________________
Fyra orsak att var trogen för din församling, kyrka:
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
4) _______________________________________________________________

Kyrkan mission är
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
BRA GJORT!

DET BÄSTA HAR DU FRAMFÖR DIG!

FRAMÅT….

Jag blev glad när man sade till mig: "Vi skall gå till HERRENS hus." Ps 122:1
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ANDEN
Andens verk. När vi tagit emot Jesus väntar ett nytt liv med nya upplevelser. När kunskapen
blir erfarenhet blir vi nyfikna för närmare vänskap med givaren, Gud. Resan har börjat; vi
vandrar från gamla erfarenheter till nya genom sinnets förnyelse. Under resans gång när
törsten växer, vill vi bli helt uppfyllda med Guds liv, glädje och kraft. Det var detta som hände
på pingstdagen, de hade väntat på löftet troget och blev uppfyllda av den Helige Anden.
Lärjungarna fylldes, döptes i den Helige Ande och i eld och fick kraft att vara Guds vittnen i
hela världen (Apg 2:1-4).
Guds Andes närvaro kan uttryckas och märkas på olika sätt, i den tysta bönen och andra
gånger i starka uttryck. Det finns knappast andligt levande kristendom i vane mässig
beteende, i repetitioner utan innehåll eller målsättning. ”Bokstaven dödar, men Anden ger
liv” (2 Kor 3:6). Ett Kristet liv utan Anden blir ett krävande liv, medan ett andligt liv är
befriande. När den Helige Ande för samman troende till en gemenskap, födds den andliga
familjen, församlingen – kristen enhet.

7. TILLÅT JESUS KRISTUS LEDA DIG I LIVETS ALLA OMRÅDEN
Nu när du tagit emot det eviga livets gåva, behöver du någon som kan vägleda dig under resans gång.
Du får den bästa vägledningen när du tillåter styret för Jesus Kristus. När du överlåter styret för Jesus
Kristus blir Han Herre över ditt liv! Får Herren Jesus Kristus bestämma över ditt liv idag?
Så som bilen behöver någon som styr den bakom ratten, så är det också med ditt liv. Vem är den som
styr ditt liv idag? När du har en viss budget, så behöver du se över hur du spenderar pengarna för att
bevara ekonomisk stabilitet. Om du skall nå andlig utveckling, fruktbarhet och produktivitet behöver
livet vara styrt – vägledd av Jesus Kristus. Läs Johannes 15:4-5.

1. Jesus Kristus är Herre.
Jesus säger att Han är vår Herre i Johannes 13:13; ”Ni kallar mig Mästare och________________ och
det med rätta, ty det _______________.”
Hur beskriver Thomas, vem är Jesus för honom i Johannes 20:28?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Fyll i tomrummen för att upptäcka hur apostel Paulus beskrev Jesus i hans brev.
1) Jesus är __________________________ Herre. Läs 1 Kor 2:8
2) Jesus är __________________________ Herre. Läs 2 Tess 3:16
3) …, ende __________________________, Konungarnas _______________________
och __________________________ Herre. Läs 1 Tim 6:15
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2. Jesus Kristus förtjänar rätten för styret över ditt liv.
I brevet för Filippi 2:8-11 står det: Kristus Jesus… ödmjukade sig och blev lydig ända till döden –
döden på korset. Därför har också Gud ________________________ honom över allting och
__________________ honom namnet över alla namn, för att i _________________ namn alla knän
skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden,
och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att ______________________________________ är
___________________.
I brevet till Filippi förstod Paulus att Jesus var värdig ha kontrollen, styret över hans liv.
Hur förmanade Paulus andra troende i Romarbrevet 12:1-2, vad skall de göra?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Jesus Kristus längtar efter att få leda dig i livets samtliga områden. Denna ledning
kan upplevas dagligen när du;
1) Uppmärksammar Jesu ledning i din efterföljelse och förnekar din ensamrätt över ditt liv. Läs
Lukas 9:23.
2) Erkänner och bekänner dina synder uppriktig, acceptera Hans löfte för syndernas förlåtelse.
Läs 1 Johannes brevet 1:9.
3) Lita på Jesus i allt, tillåt Honom ha kontrollen över ditt livs samtliga områden:

TID
Ef 5:15-16
Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa.
16 Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda.

PENGAR
1Kor 16:2
På första veckodagen skall var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara,
så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst.

DIN FÖRMÅGA
Kol 3:17
Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom
honom.
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RELATIONER
Matt 22:34-40
Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades kring honom.
35 En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade:
36 "Mästare, vilket är det största budet i lagen?"
37 Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt
förstånd.
38 Detta är det största och främsta budet.
39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.
40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."

SINNET
Rom 12:1,2
Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och
heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst.
2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni
kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

AMBITIONER
Matt 6:33
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

MORAL
1Kor 6:19-20
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud,
och att ni inte tillhör er själva?
20 Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

Vilka områden i ditt liv behöver lämnas under Jesu kontroll? Skriv ner dessa och ge kontroll över till
Jesus Kristus idag, just nu. ”Idag är frälsningens dag!” Varför vänta…….tills….??
TID _______________________________________________________________________________
PENGAR___________________________________________________________________________
DIN FÖRMÅGA______________________________________________________________________
RELATIONER________________________________________________________________________
SINNET____________________________________________________________________________
AMBITIONER________________________________________________________________________
MORAL____________________________________________________________________________
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SAMMANFATTNING

Jesus Kristus är _____________________________________________________________________
Jesus Kristus har ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________för att leda dig i ditt liv.

Förnya ditt engagemang dagligen för Jesus Kristus, så Han kan få leda dig i alla livets områden. När du
gör detta kan du få uppleva rikt liv enligt löftet Herren gett för dig!

➢ Be och studera Bibeln dagligen.
➢ Var trogen i kyrkans bibel studier och tillbedjan, lovsång.
➢ Tjäna Herren med glädje.
➢ Förvalta dina tillgångar väl.
➢ Vittna om Kristus Jesus för andra.
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