Vekkelse er målet
Dag 3 – Overgivelse er nøkkelen
«Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste»
(Romerne 12:1).
Min reise
Jeg var en 36 år gammel forretningsmann da en venn som var pastor, plutselig gikk bort i en alder av 41 år.
Dette fikk meg til å spørre: Hva ville skje hvis Gud kalte meg til å være pastor? Dette ønsket jeg ikke. I en hel
uke kjempet jeg bittert og forhandlet med Gud – morgen, middag og natt. Jeg forklarte ham at jeg kunne tjene
ham andre måter. Han hørte tydeligvis ikke mine innvendinger, og da jeg knelte ved sengen min uten flere
argumenter, kom en tanke stille til meg: Gud elsker deg. Og jeg tenkte: Ja, jeg tror dette.
Etter noen minutter fikk tilliten til Guds kjærlighet meg til å overgi meg helt. Da fikk jeg fred. Og halvannet år
senere kalte Gud meg til å bli pastor. Flere år senere takker jeg ham. Det var hans endeløse kjærlighet og
visdom som viste meg en helt annen vei enn det jeg hadde i tankene. Nå ser jeg at denne overgivelsen ga store
velsignelser. Gud førte meg på best mulig måte.
Hvorfor overgi seg?
Som Garrie F. Williams skriver, «Full overgivelse er nøkkelen til frelse, til ny fødsel, til seier over synd og
fristelse og til Den Hellige Ånds fylde» (How to be Filled With the Holy Spirit and Know It). Vi kan ikke
understreke dette oppmuntrende budskapet sterkt nok.
Akkurat som jeg måtte overgi meg før Gud kunne bruke meg fullt ut, måtte Paulus oppgi sitt gamle liv og sine
planer da Gud kalte ham på veien til Damaskus. I sitt brev til romerne oppfordret Paulus senere de kristne til å
«bære kroppen fram som et levende og hellig offer» og «still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud,
som våpen for det som er rett» (Romerne 12:1; 6:13).
Mange har ikke overgitt seg til Gud (ofte av uvitenhet), men i stedet tatt livet i egne hender. De mangler Den
Hellige Ånds kraft, som er gaven som frembringer alle de andre gavene fra Gud.
«Men i likhet med ethvert annet løfte er det gitt på betingelser. Mange gir seg ut for å tro Herrens løfte. De
taler om Kristus og om Den Hellige Ånd, men det er til ingen nytte for dem. De overgir seg ikke fullt ut til å bli
veiledet og behersket av de guddommelige krefter» (Alfa og Omega, bind 5, side 224 [DA 672]).
Som mennesker liker vi ikke å gi avkall på vår frihet, men Guds ønske for oss er det motsatte: «Gud ønsker å
helbrede oss og sette oss i frihet, men fordi dette krever fullstendig forvandling, en fornyelse av hele vår natur,
må vi overgi oss helt til ham» (Veien til Kristus, side 48-49 [SC 43]).
Et liv i synd er ikke så fritt som vi gjerne forestiller oss. «Hver den som nekter å overgi seg til Gud, er under en
annen makts kontroll. Han er ikke sin egen. Han kan snakke om frihet, men han er i det usleste slaveri. Han får
ikke se skjønnheten i det som er sannhet, for sinnet kontrolleres av Satan. Mens han smigrer seg med at han
bare retter seg etter sin egen dømmekraft, er det mørkets fyrste han lyder. Kristus kom for å frigjøre
menneskene fra de lenker som bandt dem til trelldom under synden» (Alfa og Omega, bind 5, side 28-29 [DA
466]).
Hva taper vi på å overgi oss til Kristus? Han kan sette oss fri fra selvets tyranni – fra misunnelse, bitterhet,
krangel, griskhet, avhengighet, sinne, stolthet, innbilskhet, motløshet, mindreverdighetskomplekser og mer til.
Husk at vi er alle vårt eget største problem. Du er ditt største problem. «I den forandring som foregår når et
menneske overgir seg til Jesus, finnes den høyeste grad av frihet» (Alfa og Omega, bind 5, side 29 [DA 466]).
Men en pottemaker kan bare arbeide med den leiren han har i sine hender. Derfor overgir vi oss til Gud. «Livet
og dets problemer blir langt enklere å hanskes med når vi overgir våre krefter til Gud. Et utall av våre kamper
med det naturlige hjertes veldige sinnsbevegelser blir da lettere eller helt borte» (Livet sammen med Gud, 2.
januar [ML 6]).
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Bare overgivelse fører til varig glede. «De som tar Kristus på ordet og overlater seg til hans varetekt og til hans
ledelse, finner hvile og fred. Ikke noe her i verden kan gjøre dem bedrøvet når Jesus gjør dem glade ved sitt
nærvær. Den som helt og fullt samtykker i Herrens ledelse, får også fullkommen hvile» (Alfa og Omega, bind 4,
side 284 [DA 331]). Han innbyr deg i dag til å oppleve denne perfekte hvilen.
Be Guds ord
Gjør oss til redskaper for din kjærlighet!
«Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres
til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende» (Romerne 6:13).
Herre, vi vil gi deg alle deler av vårt liv. Bruk oss som instrumenter til din ære!
Gjør livet til tilbedelse!
Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til
glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste» (Romerne 12:1).
Far, tusen takk for at du innbød oss til å bli nye skapninger. Vis oss hvordan vi hver dag kan overgi oss uten
forbehold! Hjelp oss å følge deg i alle ting i din kraft!
Beskytt oss mot den onde!
«Vi vet at hver den som er født av Gud, ikke synder. For han som er født av Gud, bevarer ham, så den onde ikke
kan røre ham» (1 Johannes 5:18).
Herre, takk for at du lovte å beskytte oss mot den onde når vi overgir oss til deg. Led oss på din vei til
fullkommen glede!
Flere forslag til bønn
Takk og lovprisning: Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet!
Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse!
Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger!
Vår menighet: Be Gud velsigne innsatsen i menigheten på lokalt, regionalt og verdensplan!
Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå!
Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang!
Forslag til sanger: SDA Hymnal: I Surrender All (#309); Have Thine Own Way, Lord (#567); Take My Life and Let
It Be (#330); Under His Wings (#529); It Is Well (#530); Just as I Am (#313).
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