Ditt livs
viktigaste
investering
En handledning

Du investerar i dig själv dagligen:
utbildning, relationer, karriär. Men har du
någon gång reflekterat över värdet av att
investera i den andliga aspekten av ditt
liv? Följande fyra principer hjälper
dig att bli framgångsrik andligen
genom en personlig gemenskap
med Gud.

> Relationer har alltid varit en
integrerad del av våra liv. Vi är
skapade till att uppleva kärlek och
närhet till Gud och varandra.
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.”
”När jag ser din himmel, dina fingrars verk,
månen och stjärnorna som du har skapat, vad är
då en människa eftersom du tänker på henne, en
människoson att du tar dig an honom?”
1 MOSEBOKEN 1:1 och PSALM 8:4, 5

Princip Ett
Gud älskar dig och har skapat Dig
till att känna honom och uppleva hans kärlek.
> Gud vill ge oss kärlek
”För Gud älskade människorna så mycket att
han gav dem sin ende Son, för att de som tror
på honom inte ska gå under utan ha evigt liv”
(Joh 3:16, LT).
> Gud vill ge oss liv
[Jesus sa:] ”Tjuven kommer bara för att stjäla,
slakta och döda. Jag har kommit för att de skall
ha liv, ja, liv i överflöd” (Joh 10:10).

> Vad hindrar oss från
att lära känna Gud personligen?

Princip Två
Vi är skilda från Gud genom våra synder. Därför kan
vi inte känna honom eller uppleva hans kärlek.
> Människan har syndat
”Alla har syndat och saknar härligheten från
Gud” (Rom 3:23).
SYND MOTSVARAR EN BÅGSKYTTETERM OCH BETYDER
ATT MISSA MITTPUNKTEN.

Människan skapades av Gud för att ha gemenskap
med honom. Men hon valde att gå en annan väg
oberoende av Gud, och gemenskapen bröts. Denna
egenvilja visar sig i aktivt motstånd eller passiv
likgiltighet gentemot Gud. Det är detta Bibeln
kallar synd.
Gud

människan

> Människan lever skild från Gud
”Syndens lön är döden” (Rom 6:23).

Gud är helig (fri från moralisk ondska och perfekt
ifråga om motiv och handlande) och människan
är till sin natur syndig (lever inte upp till Guds
ideal). Ett stort avstånd skiljer de båda åt. Pilarna i
diagrammet till vänster illustrerar hur människan
strävar efter att nå Gud och få en personlig
gemenskap med honom genom filosofi, religion
eller egna ansträngningar – som att leva ett ”bra
och moraliskt liv” – men det fungerar inte.

› Den tredje principen beskriver
det enda sättet att överbrygga
detta avstånd...

Princip Tre
Jesus Kristus är Guds lösning på vår synd. Endast
genom honom kan vi känna Gud och uppleva
hans kärlek.
> Han dog i vårt ställe
”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom
att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var
syndare” (Rom 5:8).
> Han uppstod från de döda
”Jag meddelade er... vad jag själv hade tagit
emot, att Kristus dog för våra synder enligt
Skrifterna, att han blev begravd, att han
uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna,
och att han visade sig för [Petrus] och sedan
för de tolv. Därefter visade han sig för mer än
femhundra bröder på en gång...” (1 Kor 15:3-6).
> Han är enda vägen till Gud
”Jesus sa till honom: ’Jag är vägen, sanningen
och livet. Ingen kan komma till Fadern utom
genom mig” (Joh 14:6, LT).
Gud
Kristus

människan

Detta diagram visar att Gud har
överbryggat avståndet mellan sig själv
och oss genom att sända sin Son,
Jesus Kristus, till att dö i vårt ställe och
ta på sig straffet för vår synd.

> Men det räcker inte att endast
känna till dessa tre principer...

Princip Fyra
Vi måste personligen ta emot Jesus Kristus som
Herre och Frälsare. Först då kan vi känna Gud
och erfara hans kärlek.
> Vi måste ta emot Jesus
”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt
att bli Guds barn” (Joh 1:12).
> Vi tar emot Jesus i tro
”Genom hans nåd är ni frälsta därför att ni tror
på Kristus. Och er tro kommer inte genom
egna ansträngningar, den är en gåva från Gud”
(Ef 2:8, 9 LT).
> När vi tar emot Jesus blir vi födda på nytt.
(Läs Joh 3:1-8).
> Vi tar emot Jesus genom en
personlig inbjudan
”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om
någon hör min röst och öppnar dörren skall jag
gå in till honom”
(Upp 3:20).

Att ta emot Jesus innebär att vi
vänder oss från vårt eget jag till
honom (omvändelse), litar på att
han kommer in i våra liv, förlåter
våra synder och gör oss sådana som
han vill att vi ska vara. Att enbart
instämma intellektuellt räcker inte.
Inte heller att uppleva det rent
känslomässigt. Vi tar emot Jesus
Kristus i tro, genom en viljehandling.
Dessa båda cirklar symboliserar två
sätt att leva:
> Ett liv utan Jesus Kristus
Jaget styr livet.
Jesus (†) står utanför.
(•) Områden i livet styrda av jaget, vilket leder
till frustration och obalans.

jag på
tronen

Följande förklarar hur
du kan ta emot Kristus
> Du kan ta emot Jesus just nu i tro uttryckt
genom bön (bön är att samtala med gud.)
Gud ser ditt inre och han fäster sig inte vid
ditt ordval utan vid ditt hjärtas inställning. Här
följer ett förslag till bön:

”Käre Jesus, jag vill gärna lära
känna dig personligen. Tack för att
du dog på korset för mina synder.
Förlåt all min synd och ge mig evigt
liv. Jag öppnar mitt hjärtas dörr och
tar emot dig som min Herre och
Frälsare. Inta din plats på mitt livs
tron. Gör mig sådan som du vill att
jag ska vara. Amen.”

> Ett liv anförtrott åt Kristus Jesus
Kristus finns i mitt liv och styr livet.
Jaget är överlåtet åt Kristus (†)
(•) Områden i livet styrda av Kristus, vilket gör
det möjligt för mig att börja uppleva balans,
tillfredsställelse och inre frid.
jag

> Vilken cirkel symboliserar ditt
sätt att leva?
> Vilken cirkel skulle du vilja
symboliserade ditt sätt att leva?

Kan du säga detta till Gud och mena det? Gör i
så fall denna bön till din nu, så kommer Jesus in
i ditt liv som han har lovat. I hans kraft kommer
du att få uppleva allt mer av den frid, balans och
tillfredsställelse som endast han kan ge.

Hur du kan vara säker på att Jesus
finns i ditt liv
> Bjöd du in Jesus i ditt liv?
Var finns Jesus nu i förhållande till dig enligt
sitt löfte i Uppenbarelseboken 3:20? Han har
lovat att komma in i ditt liv och bli din Frälsare
och vän. Skulle han ljuga för dig? På vad
baserar du din visshet om att Gud har hört din
bön? (På Guds trovärdighet och hans Ord)
> Bibeln utlovar evigt liv
åt alla som tar emot Jesus
”Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss
evigt liv, och det livet är i hans Son. Den som
har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son
har inte livet” (1 Joh 5:11-13).

Tacka ofta Gud för att Jesus Kristus
har kommit in i ditt liv och för att
han aldrig kommer att överge dig
(Hebr 13:5). På grund av detta löfte
kan du veta att du har evigt liv från
den stund du sa ”ja” och öppnade
dörren för honom. Han sviker inte.

> En viktig påminnelse...
Låt inte känslorna styra
Du kanske har vissa förväntningar beträffande
hur du borde känna nu när du har börjat tro
på Kristus. Känslor är viktiga men samtidigt
otillförlitliga som mätare av såväl din
uppriktighet som tillförlitligheten i Guds löften.
Känslor varierar, men Guds Ord och hans
personlighet består.

sanning

känslör

tro

Diagrammet ovan illustrerar förhållandet
mellan sanning (Gud och hans ord), din tro
(förtröstan på Gud och hans ord) och känslor
(följden av din tro och lydnad). Med fylld tank
kan bilen ta sig fram med eller utan släp. Det
skulle däremot vara hopplöst att låta släpet dra
bilen. På samma sätt bör du som kristen inte
förlita dig på dina känslor, utan lita på Gud och
hans ord.

Nu när du har fått en
personlig gemenskap
med Kristus
I samma stund som du fick en personlig
gemenskap med Kristus genom tro, som en
viljehandling, hände något stort, bl a detta:
> Kristus har kommit in i ditt liv
(Upp 3:20; Kol 1:27).
> Gud har förlåtit dina synder
(Kol 1:14).
> Du har blivit ett Guds barn
(Joh 1:12, 13).
> Du har fått evigt liv
(Joh 5:24).
> Du har påbörjat det stora äventyr som
Gud skapade dig till
(Joh 10:10; 2 Kor 5:17; 1 Tess 5:18).
Kan du tänka dig något underbarare än att få
leva i en personlig gemenskap
med Jesus Kristus?
Skulle du vilja tacka Gud i bön just nu för allt
han har gjort för dig?
Genom att tacka Gud uttrycker du din tro.

Investera i din relation
till Gud
För att en relation ska utvecklas krävs tid och
arbete. Om du investerar i följande kommer du
att växa andligt.

HUR DU VÄXER I TR ON
> Umgås med Gud i bön varje dag (Joh 15:7).
> Lär känna Gud genom att läsa Bibeln varje
dag (Apg 17:11).
> Lyd Gud i varje steg (Joh 14:21).
> Berätta för andra om Jesus, i ord och
handling (Matt 4:19; Joh 15:8).
> Lita på Gud i smått och stort (1 Petr 5:7).
> Lev i den helige Andes kraft (Gal 5:16-17;
Apg 1:8).
> Kom ihåg
Din vandring med Jesus är beroende av vad du
låter honom göra i och genom dig, i den helige
Andes kraft, och inte av vad du anstränger dig
att göra för honom.
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