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Vekkelse er målet 
Dag 4 – Sette vekkelse ut i livet 
«Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser» 
(Jakob 4:2-3). 
 
Se for deg mulighetene! 
Tenk deg at noen holder en vekkelsespreken i menigheten din. Med en siste appell inviterer forkynneren 
lytterne til å ta imot Jesus og alltid følge ham. Kanskje får han ingen respons. Kanskje noen få. Kanskje mange. 
Siden Gud skapte mennesket med en fri vilje, kan vi ikke ta æren for hvordan andre svarer på en innbydelse. 
Men når mange tar imot Guds budskap og praktiserer det – enten på grunn av offentlig forkynnelse, 
bibelstudier, venneevangelisering eller Guds egne overraskelser – så er vitnesbyrdet helt klart en suksess. Slik 
effektivitet er en gave fra Den Hellige Ånd. Vi står igjen forbløffet og ser Gud gjøre mirakler. 
 
Men altfor ofte er vårt kristenliv ikke spesielt virkningsfullt. Dette betyr ikke at våre programmer og det 
oppsøkende arbeidet er forgjeves. Herren har jo – så langt det er mulig – velsignet vår oppriktige menneskelige 
innsats. Men hvor mye større kunne vår erfaring være hvis vi tok imot Den Hellige Ånds fulle utgytelse? Bare 
Gud kjenner mulighetene. Forkynneren Henry T. Blackaby skriver: «Han vil oppnå mer på et halvt år gjennom et 
folk som er overgitt til ham enn vi kan på seksti år i vår egen kraft og visdom» (Blackaby: Experiencing God, side 
108, revidert utgave). 
 
Det er nødvendig å be om vekkelse, men det er ikke nok. Jeg innbyr deg til å ta de nødvendige skrittene for å 
oppleve personlig vekkelse. Med Guds velsignelse kan livet ditt bli mektigere og mer tilfredsstillende enn noen 
gang før. Hjemmet og menigheten kan også få oppleve nytt liv. 
 
Hva mangler? 
Først noen spørsmål: Hva er kjernen i alle våre problemer? Er den åndelig? Kan vår mangel på Den Hellige Ånd 
være roten til vår lunkne kristne erfaring? Hvis svaret er ja, så hvorfor mangler vi da Den Hellige Ånd i vårt liv? 
Bibelens svar: «Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det 
bort i nytelser» (Jakob 4:2-3). Vi lærte i lesningen for dag 1 at Gud inviterer oss til kontinuerlig å be om Den 
Hellige Ånd i vårt liv. «Hvorfor hungrer og tørster vi ikke etter Åndens gave siden det er slik vi skal motta kraft? 
Hvorfor snakker vi ikke om den, ber om den, forkynner om den?» (Testimonies for the Church, bind 8, side 22). 
 
Jakob antyder også at vi ikke mottar når vi «ber galt» Kanskje mener han at Gud ikke kan velsigne når tankelivet 
kretser om feil ting. Paulus sier: «For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred» (Romerne 8:5-6). 
 
Hva er det «kjøttet vil,» som Paulus snakker om? Guds ord beskriver tre grupper mennesker og deres forhold til 
ham. Innenfor hver gruppe er det mange variasjoner avhengig av oppdragelse, arvelige trekk, selvkontroll, 
alder, kultur, utdannelse og så videre. Men til tross for disse forskjellene finner vi bare tre hovedgrupper:  
«Naturlig» eller «verdslig» menneske, «åndelig» eller «åndsfylt» menneske, og det «kjødelige» mennesket. 
Disse tre gruppene er beskrevet i 1 Korinterne 2:14-16 og 3:1-4. Nå skal vi bare nevn det naturlige mennesket i 
forbifarten; det lever i verden og har ennå ikke noe forhold til Gud. Menighetens medlemmer tilhører de to 
andre gruppene, og et raskt blikk på hver beskrivelse viser hvor problemet stort sett ligger. Spørsmålet er: 
Hvilken gruppe tilhører jeg? En kort undersøkelse burde hjelpe oss med diagnosen – husk at vi vil se på vårt 
eget liv, ikke andres liv! Hva slags person er du? 
 
Naturlige: Har ikke noe forhold til Gud. De «tar ... ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for 
dem» (1 Korinterne 2:14). 
 
Åndelige: Har et sunt og ekte forhold til Gud. Når vi er åndelige, har vi «Kristi sinn [ånd]» (1 Korinterne 2:16). 
 
Kjødelige: Har et falskt eller splittet forhold til Gud. «Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til 
mennesker som har Ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i 
Kristus» (1 Korinterne 3:1). 
 
På dag 5 ser vi på: Hva er forskjellen på en åndelig og en kjødelig kristen? 
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Be Guds ord 
Den Hellige Ånd styrer våre tanker 
«De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, 
er opptatt av det som hører Ånden til» (Romerne 8:5). 
 
Far, vi vet at vi enten er under påvirkning av vårt kjøtt eller av Den Hellige Ånd. Gjør oss til åndelige kristne og 
rett tankene våre mot Åndens ting! 
 
Vi er ikke lenger prisgitt våre lyster 
«Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod» (Galaterne 5:16). 
 
Herre, takk for at Den Hellige Ånd bryter syndens kraft i vårt liv. La Åndens frukt vokse i vårt hjerte! Vi takker 
deg for dette store løftet. 
 
Ånden frir oss fra fordømmelse 
«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus 
gjort deg fri fra syndens og dødens lov» (Romerne 8:1-2). 
 
Far, det er en stor velsignelse å vite at syndens slaveri blir brutt når vi lever i Den Hellige Ånd. Takk for at Kristus 
tok vår skyld på seg og satte oss fri fra synd og død. 
 
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: Lord, I Want to Be a Christian (#319); Power in the Blood (#294); Showers of 
Blessing (#195); Leaning on the Everlasting Arms (#469). Andre sanger: I Have Decided to Follow Jesus; Shine, 
Jesus, Shine. 
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