Vekkelse er målet
Dag 6 – Guds løsning på vår kamp
«Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som
vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det» (Lukas 9:23-24).
To hemmeligheter bak varig vekkelse
Jesus tilbyr en løsning for kjødelige kristne som ønsker å bli åndelige kristne. Han sier: «Bli i meg, så blir jeg i
dere» (Johannes 15:4). Med andre ord «Bli i meg» Men hvordan?
Ellen White sier at det å bli i Kristus betyr –
1. «stadig å ta imot hans Ånd» og
2. et liv i uforbeholden overgivelse til hans tjeneste» (Alfa og Omega, bind 5, side 228 [DA 676])
Denne todelte løsningen som Gud har gitt, fører ikke bare til vekkelse, men også til et godt kristenliv. Hvorfor?
Jesus sa: «Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen»
(Johannes 15:11). Ved å ta disse to trinnene opplever vi at «Kristus er blant dere», eller hans nærvær i
hverdagen, og det betyr at vi har del i håpet om hans herlighet (Kolosserne 1:27).
Det avgjørende poenget: Vi ber daglig om og mottar ved tro utgytelsen av Den Hellige Ånd, og vi overgir daglig
alt vi har og er til Gud. Han sørger for gleden.
På dag 1 snakket vi om hvor viktig det er å be om Den Hellige Ånd, og på dag 3 studerte vi vårt behov for
overgivelse. I dag tar vi en ny titt på disse to trinnene – med et spesielt fokus på vårt behov for å be og overgi
oss hver dag.
Hvorfor bør vi hver dag be om Den Hellige Ånd?
For mange år siden leste jeg historien om en gangster som tok imot Kristus. Han bekjente helhjertet både
mened, tyveri og andre forbrytelser, og som et resultat opplevde han at Gud grep inn. Gud ga ham et helt nytt
liv.
Dette gjorde inntrykk på meg. Jeg sa til meg selv: Jeg har det bra på de fleste måter, men jeg har ikke slike
opplevelser. Så jeg ba:
«Herre, jeg vil også bekjenne alle mine kjente synder og syndene du ennå ikke har vist meg. I tillegg vil jeg stå
opp en time tidligere hver dag for å be og lese i Bibelen. Jeg vil gjerne se om du også vil gripe inn i livet mitt.»
Takk Gud, han grep inn i livet mitt. Ikke fordi jeg fortjente noe ved å stå opp tidlig, men fordi jeg hver dag stilte
meg der Den Hellige Ånd kunne nå meg. Hvis en ny dåp av Den Hellige Ånd var en daglig nødvendighet for Jesus
her på jorden, hvor mye mer trenger ikke vi denne kraften? Paulus skriver om det indre menneske som blir
«fornyet dag for dag», og han ber om at Gud må «gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd» (2
Korinterne 4:16 og Efeserne 3:16). Og Ellen White gir dette håpet: «Herren er mer villig til å gi Den Hellige Ånd
til dem som tjener ham, enn foreldre er til å gi sine barn gaver. Enhver arbeider bør daglig trygle Gud om
Åndens dåp» (Alfa og Omega, bind 6, side 39 [AA 50]). Vårt «indre menneske» trenger daglig omsorg.
Hvorfor bør vi overgi oss til Jesus hver dag?
Jesus forsøkte å forklare disiplene at disippelskapet koster noe da han sa: «Om noen vil følge etter meg, må
han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg» (Lukas 9:23). Å fornekte seg selv betyr å gi
Jesus kontroll over ens liv hver dag. Paulus forklarer det slik: «Jeg dør hver dag» (1 Korinterne 15:31).
Som mennesker liker vi ikke å overgi oss og glemmer at «når jeg er svak, da er jeg sterk» (2 Korinterne 12:10).
Vi får fysisk liv ved fødselen, men vi spiser likevel hver dag for å ta vare på helsen. Vi mottar åndelig liv når vi
blir født på ny, men vi trenger fortsatt daglig åndelig føde, ellers dør vi. Vi kan ikke fortære måltidene på
forhånd, og vi kan heller ikke overgi oss til Kristus for morgendagen. Ellen White skriver: «Uansett hvor
fullstendig vi kan ha helliget oss da vi ble omvendt, vil det ikke være til noen nytte om vi ikke fornyer den
daglig» (Our Father Cares, side 144).
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Hvordan komme i gang
Den beste måten – og den eneste måten – å motta Den Hellige Ånd daglig og overgi seg til Jesus på er gjennom
daglig andakt. Med mindre vi velger Gud hver dag, er våre løfter og gode intensjoner som «tråder av sand»
(Veien til Kristus, side 47). Vil du i dag forplikte deg til å dele den beste delen av dagen med ham? «Søk først
Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg!» (Matteus 6:33).
Be Guds ord
Bli i det beste forholdet som finnes!
«Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet,
slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. ... Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da
om hva dere vil, og dere skal få det» (Johannes 15:4, 7).
Herre, takk for at du øker vår tillit når vi overgir oss til deg daglig. Led oss til å kjenne Den Hellige Ånd bedre! La
dine ønsker bli våre ønsker!
Leve i det beste forholdet hver dag
«Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg» (Lukas 9:23).
«Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg» (Matteus 6:33).
Kjære Herre, lær oss å sette deg først i alt! Vis oss hvordan vi kan begynne hver dag med deg!
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 Need Thee Every Hour (#483); Day by Day (#532); Abide With Me (#50); Turn
Your Eyes Upon Jesus (#290); Moment by Moment (#507). Andre sanger: Open Our Eyes, Lord; Seek Ye First.
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