Vekkelse er målet
Dag 8 – Lydighet gjennom Jesus
«Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» (2 Korinterne 5:17).
Troens trinn
Husker du da Jesus utførte sitt første mirakel under bryllupet i Kana? Maria, Jesu mor, sa til tjenerne: «Det han
sier til dere, skal dere gjøre» (Johannes 2:5). Da hun sa dette, bygget Maria tjenernes tillit til Jesus. Da han ba
dem fylle vannkrukkene, gjorde de akkurat slik han ba. Da sa Jesus: «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren»
(vers 8). Igjen gjorde de som han sa, selv om det virket rart – og snart skjønte de at de hadde vært vitne til et
mirakel. Ta en titt på de enkelte trinnene igjen:
1. Med sin instruks bygget Maria opp tjenernes tillit til Jesus.
2. Tjenerne uttrykte sin tillit og velvilje ved å gjøre akkurat det Jesus ba om. De tok med andre ord de
innledende skrittene som gjorde miraklet mulig.
3. Da utførte Jesus miraklet.
Tjenerne gjorde ingenting for å gjøre vannet til vin – men ville miraklet ha skjedd uten deres innledende skritt?
Slik er det med troens lydighet: Vi velger å stole på Jesus, stille vår vilje til hans disposisjon og ta skritt i tro og
lydighet. Men Jesus – og bare Jesus – utfører miraklene.
Slik skjer det
Apostelen Paulus forklarer at et mysterium er åpenbart i oss med et bestemt formål – å skape troens lydighet
(se Romerne 16:25-27). Hva er dette mysteriet? Ifølge Kolosserne 1:27 er det «Kristus blant dere» Og hva er
resultatet når troens lydighet oppnås i Kristus? «Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er
borte, se, det nye er blitt til!» (2 Korinterne 5:17). Vi har fått et nytt liv i og med at Kristus lever og handler i oss.
Vi er nye skapninger.
Når vi har «Kristus blant oss», endres vår holdning til hans bud. «Hans bud er ikke tunge» (1 Johannes 5:3). «For
mitt åk er godt,» sa Jesus (Matteus 11:30). «Jeg fryder meg over dine bud, som jeg elsker» fordi de er «bedre
for meg enn mengder av gull og sølv» og «bedre enn honning i munnen» (Salmene 119:47, 72, 103). «Stor fred
har de som elsker din lov» (Salmene 119:165) Troens lydighet er en god ting fordi Gud i sin kjærlighet har gitt
oss de aller beste reglene.
Og mens lydighet er viktig, fortjener den aldri vår frelse, og den skjer aldri av vår egen godhet. Ellen White sier:
«Den som forsøker å nå himmelen ved det han selv kan gjøre for å holde loven, forsøker det umulige.
Mennesket kan ikke bli frelst uten lydighet, men gjerningene må ikke skje i egen kraft. Kristus må være virksom
i det, så det både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje» (Faith and Works, side 94). Tre punkter er verdt å
fremheve:
1. Det er umulig å nå himmelen ved mine egne gjerninger. Det er nytteløst å prøve å fortjene noe hos Gud.
2. Men lydighet er en uunnværlig del av livet med Gud siden Jesu etterfølgere er kalt til å leve i tråd med hans
vilje.
3. Lydigheten skal ikke være vårt eget verk, men et mirakel som Kristus utfører i oss.
Hvilken rolle spiller vi?
Nok en gang kan vi ikke gjøre noe for å frelse oss selv, men Gud respekterer menneskets frie vilje og lar oss
velge.
Ifølge Ellen White «vil Herren at guddommelig kraft skal samarbeide med menneskelig innsats» (Ye Shall
Receive Power, side 10). Hva vil det si?
1. Vi viser tillit. Vi velger å utvikle vår tillit til Jesus som gjør så vi både «vil og gjør» (Filipperne 2:13). Han
skaper en villighet i oss og viser oss hva vi skal gjøre.
2. Vi tar en beslutning. Vi må velge å gjøre Guds vilje. Siden han har full forståelse for vår individualitet og vilje,
vil han bare gripe inn hvis vi tar avgjørelsen. Han venter på den.
3. Vi tar innledende skritt. Vi gir uttrykk for vår beslutning gjennom lydige trinn, som kan være store eller små.
4. Gud alene utfører det avgjørende frelsesverket.
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Og husk, selv vår del – å vise tillit, ta beslutningen og foreta innledende skritt – gjøres bare i Guds styrke når
Jesus bor i oss ved Den Hellige Ånd. Dette gjør lydighet til en glede.
Be Guds ord
Lydighet gjør at vi kan oppleve Guds kjærlighet fullt ut
«Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far
elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham» (Johannes 14:21).
Far, takk for at du viser oss hvordan vi kan få et best mulig liv. Tilgi oss når vi avviser din lov og din kjærlighet!
Lær oss å stole helt og fullt på deg og overgi hele hjertet til deg!
Gud gleder seg når vi ber om lydige hjerter
«Så gi din tjener et lydig hjerte. ... Det behaget Herren. ... Jeg vil gjøre etter dine ord» (1 Kongebok 3:9-10, 12,
fritt etter den tyske Luther-versjonen).
Herre, gi oss lydige hjerter! Gi oss full tillit til din ledelse og dine prinsipper, også når vi ikke forstår! Lær oss å se
at lydighet gjennom Den Hellige Ånds kraft ikke er en byrde, men en fryd!
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: Trust and Obey (#590); Live Out Thy Life Within Me (#316); I’ll Go Where You
Want Me to Go (#573); He Leadeth Me (#537); O Master, Let Me Walk With Thee (#574).
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