Vekkelse er målet
Dag 9 – Arbeider jeg for Gud – eller arbeider han gjennom meg?
«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg» (Galaterne 2:20).
Skapt for gode gjerninger
Zsolt, en teologistudent fra Østerrike, var nedfor. Han hadde blitt invitert til å evangelisere i Kenya, men bare
30 gjester møtte opp hver kveld den første uken. Han hadde håpet på mange flere. Frustrert låste han seg inne
på rommet sitt og ba i fire timer. Han la frem all sin fortvilelse for Gud og overga seg med hele sitt vesen og
ventet. Han var sikker på at Gud hadde hørt ham, selv om han fremdeles var plaget av frykt og tvil. Så kom
kveldens møte: 600 mennesker kom. Senere hadde han 700, og så 1000. Til slutt ble 39 døpt ved Guds nåde.
Hver gang vi prøver å gjøre store ting for Gud, står vi overfor et viktig spørsmål: Arbeider jeg for Gud med mine
menneskelige evner? Eller arbeider Gud gjennom meg med sine guddommelige evner?
Bibelen tar opp mysteriet med at en sterk Gud arbeider gjennom svake mennesker. «For vi er hans verk, skapt i
Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem» (Efeserne
2:10). Dette verset taler om to «verk». For det første har Gud skapt oss i Kristus Jesus. Dette er det nye livet
han har gitt oss i Kristus. Så gjør Gud et nytt arbeid i oss: de «gode gjerningene» som han allerede har lagt
ferdige til at vi kan gjøre dem. Hvordan skal vi leve slik at Gud kan gjøre disse gjerningene gjennom oss?
1. Leve i Den Hellige Ånd: «De kan ikke innse hva Gud kan gjøre gjennom dem før de mottar Ånden,» (Ye Shall
Receive Power, side 286).
2. Leve i full overgivelse til Kristus: «De som gir seg selv helt til Herren, vil bli ledet av Guds hånd. ... Etter hvert
som de lærer å verdsette det Gud i sin visdom gir av kunnskap, får de seg betrodd et hellig kall…» (Alfa og
Omega, bind 6, side 195 [AA 283,284].)
Ved å fullføre oppgavene Gud har forberedt for oss, vokser vi i tro, og våre åndelige og mentale evner utvikles.
Selv våre feil inneholder verdifulle lærdommer, for vi lærer at ingen menneskelig innsats kan bære frukt uten
Gud i sentrum. «Det vil være forgjeves å forkynne Ordet uten Den Hellige Ånds stadige nærvær og hjelp» (Alfa
og Omega, bind 4, side 114-115 [DA 671]).
Ikke ved makt og ikke ved kraft
Og akkurat som forkynnere må få kraft fra Guds Ånd, slik er det med forfattere av åndelig stoff: «Hvis Guds
frelse er med den som skriver for bladet, vil leseren føle den samme ånden. ... Men når en tekst er skrevet når
forfatteren ikke lever helt til Guds ære og ikke er helt overgitt til ham, merker englene denne mangelen og blir
lei seg. De vender seg bort og legger ikke leseren det på sinne fordi Gud og hans Ånd ikke er i det. Ordene er
gode, men det mangler Guds Ånds varme innflytelse» (EGW Letters and Manuscripts, bind 1, side 532).
Dette prinsippet gjelder alle oppgaver, enten det er tjeneste, undervisning, ledelse av et misjonsprosjekt,
barneoppdragelse eller noe annet. «Det er ikke kraften som kommer fra mennesket som gjør at arbeidet
lykkes, det er kraften fra de himmelske vesener som arbeider med den mennesket som fullfører arbeidet»
(Christian Service, side 260).
Selv mennesket Jesus fra Nasaret var daglig avhengig av sin kontakt med himmelen. Han spurte disiplene: «Tror
du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine
gjerninger» (Johannes 14:10). Eller la oss se på Paulus: Hvordan kunne ett menneske utføre et så utrolig stort
misjonsarbeid? Han sa: «Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg»
(Galaterne 2:19-20). Paulus ga avkall på sin selvstendighet og lot Kristus lede hans liv. Han forklarte: «Og jeg
våger bare å tale om det Kristus har gjort gjennom meg for å lede folkeslagene til lydighet. Dette har jeg fått
gjøre i ord og gjerning, ved mektige tegn og under og ved Åndens kraft» (Romerne 15:18-19). Nøkkelen er å
være i Kristus.
Gud vil gjøre utrolige ting også i dag. Planene hans strekker seg langt ut over våre evner. Bare med en konstant
kontakt med ham i bønn kan vi utføre den oppgaven han har til oss. Han oppfordrer oss: «Rop på meg, så vil jeg
svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til» (Jeremia 33:3).
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Be Guds ord
Menneskelige evner oppnår bare menneskelige resultater
«Slik ble Moses opplært i all egyptisk visdom, og han var full av kraft i både ord og handling. ... Han trodde at
hans landsmenn skulle forstå at Gud ville bruke ham til å redde dem, men de skjønte det ikke. ... Den samme
Moses førte dem ut og gjorde under og tegn» (Apostlenes gjerninger 7:22, 25, 36).
Kjære Far, før oss til overgivelse, som Moses etter årene som gjeter! Vi vet at du også kan utføre tegn og under
gjennom oss når vi lever ved Den Hellige Ånds kraft. Gjør oss villige til å gå der du leder!
Takk for din guddommelige kraft.
Vi er skapt i Kristus til gode gjerninger
«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle
vandre i dem» (Efeserne 2:10).
Herre, lag oss være redskaper i din hånd til våre naboers frelse og velsignelse! Vi vet at oppfyllelsen av
evangeliet avhenger av dette spørsmålet: Arbeider jeg for Gud med mine menneskelige evner, eller arbeider
Gud gjennom meg med sine guddommelige evner? Lær oss at vi ikke kan tjene deg på egen hånd! Takk for at
du har lovt å arbeide gjennom oss. Velsigne våre henders arbeid!
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: Take My Life and Let It Be (#330); Not I, But Christ (#570); Anywhere With Jesus
(#508); Have Thine Own Way, Lord (#567). Andre sanger: Make Me a Servant; In His Time.
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