Vekkelse er målet
Dag 5 – Åndelig eller kjødelig: hva er forskjellen?
«Men vi har Kristi sinn» (1 Korinterne 2:16).
Vår forbindelse med himmelen
Før vi definerer åndelige og kjødelige kristne må vi huske at vi ikke snakker om «syndere» og «ikke-syndere»
Alle mennesker, både åndelige og kjødelige, er syndere og trenger en frelser. Vår rettferdighet kommer bare
fra ham. Nei, kriteriet for å tilhøre den ene eller den andre gruppen er vårt personlige forhold til Den Hellige
Ånd. Gud har bestemt at vi ikke kan bryte forholdet til Den Hellige Ånd uten å skade forbindelsen til himmelen
(Matteus 12:32). Ellen White forklarer: «Men de som forkaster Den Hellige Ånds gjerning, stiller seg der hvor
anger og tro ikke kan nå dem. Det er ved Ånden Gud virker på hjertet» (Alfa og Omega, bind 4, side 275-276
[DA 322]).
Og det er verdt å gjenta det: Den eneste jeg burde evaluere som åndelig eller kjødelig, er meg selv. Gud kan
arbeide i andre hjerter og trenger ikke meg til å sette etiketter på trosfeller. Og heldigvis, hvis jeg blir skuffet
over det han avslører i mitt hjerte, kan han forandre meg fra og med i dag.
Det åndelige menighetsmedlemmet
Det åndelige mennesket er en virkelig omvendt kristen. Selv om han er født som synder, blir han kalt «åndelig»
fordi han har et levende og voksende forhold til Den Hellige Ånd. Paulus skriver: «Men det mennesket som har
Ånden, kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen. For hvem kjente Herrens sinn så han kan gi
ham råd? Men vi har Kristi sinn! [ånd]» (1 Korinterne 2:15-16).
Jesus er sentrum for det åndelige menneskets liv og hersker i hans hjerte og bestemmer hans prioriteringer.
Den åndelige personen har forpliktet seg helt på Jesus og ber kontinuerlig om Den Hellige Ånd (Lukas 11:13). I
sammenheng med Laodikea kan den åndelige personen kalles «varm» (Åpenbaringen 3:15). I lignelsen om de ti
jomfruene kunne han kalles «klok» (Matteus 25:2-4). Den åndelige personen opplever et rikere liv (Johannes
10:10) og er fylt med «hele Guds fylde» (Efeserne 3:19). Han gleder seg over at han er «frelst ved tro»
(Efeserne 2:8) Selv om det åndelige menneske møter tilbakeslag og fristelser, har det blikket rettet mot Jesus.
Det kjødelige menighetsmedlemmet
En kjødelig person kan ha et falskt eller splittet forhold til Gud. Han kan i det stille være likegyldig med Den
Hellige Ånd eller til og med åpent opprørsk. Dette er hva Paulus har å si: «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. Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke, for det
er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da
styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis? Når én sier: ‘Jeg holder meg til Paulus’ og en annen: ‘Jeg til
Apollos’, er dere ikke da som alle andre mennesker?» (1 Korinterne 3:1-4).
Her konkluderer vi med at den avgjørende faktoren må være forholdet til Den Hellige Ånd. Kjødelig beskriver
en som lever etter kjøttet; det vil si i vanlig menneskelig kraft, ikke ved Den Hellige Ånd. Og den største
tragedien er at han ikke har valgt å ta imot det evige liv (Romerne 8:9).
Paulus henvendte seg til de kjødelige som «brødre», noe som viser at de var menighetsmedlemmer. Han kunne
ikke kalle dem «åndelige» fordi de ikke var tilstrekkelig fylt med Den Hellige Ånd. De hadde ikke vokst i troen
slik de skulle. Det er mulig å være menighetsmedlem i mange år og fremdeles være en kjødelig kristen. Det er
mulig å ha bibelkunnskap og likevel ikke modnes åndelig. Mange kjødelige kristne føler misnøye, skuffelse eller
mangel på formål i sitt åndelige liv. Noen er apatiske og sier: «Vi er bare syndere. Vi kan ikke gjøre noe med
det».
Andre kjødelige kristne er entusiastiske og aktive, kanskje stolte av sine viktige posisjoner i menigheten.
Men Jesus sier: «Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet
ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg
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har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’» (Matteus 7:22-23). Hva var problemet? De hadde ikke
noe personlig forhold til Jesus og ingen levende forbindelse med Den Hellige Ånd.
Hvis du oppdager at du for tiden er en kjødelig kristen, så mist ikke motet! Du har muligheten til et nytt liv som
starter her og nå. Mange kjødelige kristne er i denne tilstanden uten å vite det, og du ber kanskje allerede om
en dypere trosopplevelse. Jesus vil at «deres glede kan bli fullkommen» (Johannes 15:11), og han innbyr deg til
å hvile i det sikre håpet om evig liv.
Be Guds ord
Vi er fortsatt kjødelige, men det er håp
«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. Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere
ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke, for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker
misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis?» (1 Korinterne
3:1–3).
Kjære Herre, takk for at du tar med ordet «ennå» i denne teksten, for det minner oss om at vi ikke behøver å bli
værende i denne situasjonen.
Vi vil at du skal forvandle oss i dag. Takk for at misunnelse, strid og splittelse blir leget når vi lever i Den Hellige
Ånd.
Ber vi med kjødelige motiver?
«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).
Far, vi lever i åndelig fattigdom fordi vi ikke ber, eller vi spør med selviske, menneskelige motiver. Forvandle
bønnene våre og veiled oss ved Den Hellige Ånd!
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: Amazing Grace (#108); Blessed Assurance (#462); Whiter Than Snow (#318);
Redeemed (#337); The Savior is Waiting (#289). Andre sanger: Change My Heart, O God; Unto Thee, O Lord;
I’ve Been Redeemed.
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