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H E L M U T H A U B E I L

Å være i Jesus

Jesus Kristus:

“Bli i meg, så blir jeg i dere.”

Hvordan gjør du det?
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Fruktbart liv
Jesus:
“… Den som blir i meg og jeg i ham, han bærermye frukt…” Joh 15,5

Hvordan kan jeg bli [bo] i Jesus?
Jesus inviterer oss: Kom til Meg! (Matt 11:28) Alle som har kommt til Jesus
er også bedt om å bli værende. (Joh 15,4) Hvordan fungerer det?
“Bli i Meg, så blir Jeg i dere”
“Å bli i Kristus betyr:
• stadig å ta imot Hans Ånd.
• Det er et liv i uforbeholden overgivelse
• til Hans tjeneste” A & O, bind 5, s. 228. [DA 676.2]

Denne forklaringen åpnet virkelig mine øyne og ga mer klarhet i min van-
dring med Gud. For meg er dette hemmeligheten til et lykkelig kristenliv.
(Joh 15,11) Det er min bønn og et sterkt ønske at dette også vil vise mange
veien til et lykkelig og oppfylt liv. Disse ordene er grunnlaget for de tre
bøkene i serien Veien til personlig oppvåkning.

Hvilken sammenheng er det mellom de tre bøkene i serien
Veien til persnonlig oppvåkning?

Nr. 1 Veien til personlig oppvåkning
Åvære fylt med Den Hellige Ånd
Hvordan kan jeg oppleve dette?
Det handler om stadig å be om og ta imot Hans Ånd.

Nr. 2 Å være i Jesus
Hvordan gjør du det?
Det handler om et liv i uforbeholden overgivelse til Jesus Kristus.

Nr. 3 Ånds-fylte medarbeidere med Jesus
Hvordan kan du være en Ånds-fylt medarbeider?
Det handler om et liv i uforbeholden overgivelse til Hans tjeneste
med alle dens strålende konsekvenser.
(Foreløpig ikke utgitt på norsk.)

Oppmuntring
Erfaring viser at å studere disse dyrebare sannhetene er spesielt til
velsignelse når man følger en daglig studieplan alene, etterfulgt av en
andakt i fellesskap med en annen. Det er dobbel velsignelse for par! (For
noen kan det gjøres via telefon, Skype e.l.) En daglig eller ukentlig
gruppesamling med samtale og bønn kan også være veldig stimulerende.
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K A P I T T E L 1 — D E L 1

JESU MEST VERDIFULLE
GAVE

Hva lærte Jesus oss om Den Hellige Ånd?

Er du kjent med Jesu
mest kraftfulle budskap?

Hvilke funksjoner har Den Hellige Ånd?

Jesu sterke appell:
Be derfor om Den Hellige Ånd

I en bestemt bibeltekst befaler Jesus oss uttrykkelig om å be om Den
Hellige Ånd. Jeg vet ikke om noen annen tekst hvor Jesus så inntrengende
ber om å legge oss noe på hjertet. Disse versene finner vi altså i Hans
undervisning om å be i Lukas 11. Ti ganger sa Han ettertrykkelig at vi skulle
be om Den Hellige Ånd:
“Og jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så

skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får. Og den som
leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp.
Hvem av dere som er far, vil gi sønnen sin en stein når han ber om et brød?
Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken? Eller når han
ber omet egg, gi ham en skorpion? Hvis da dere som er onde, vet å gi barna
deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige
Ånd til dem som ber ham.” (Luk 11,9-13 NB)
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I disse få versene brukte Jesus verbet «be» seks ganger, så erstatter han
”be” og forsterker detmed ”let” to ganger – aktiv handling – og to ganger til
med ”bank på” – også et aktivt ord.
Viser Han oss ikke klart at vi må gå til aktiv handling for å bli fylt med Den

Hellige Ånd? Det siste «be» står på gresk i presens aktiv partisipp [bedende,
overs. anm.]. Det betyr at vi ikke skal be bare én gang, men at vi skal be
kontinuerlig. Jesus gjør ikke bønn til noe som bare er nødvendig, men
forventer også at vi gjør det vedvarende. Åpenbart ønsker Han å vekke vår
lengsel etter Den Hellige Ånd med denne kjærlige invitasjonen. En slik
inntrengende innbydelse viser at Jesus var overbevist om at vi vil gå glipp av
noe avgjørende dersom vi ikke kontinuerlig ber om utgytelse av Den Hellige
Ånd. Det er klart at Han retter vår oppmerksomhet mot det faktum at vi
absolutt trenger Den Hellige Ånd. På denne måten ønsker Han at vi
kontinuerlig skal ta imot rike velsignelser fra Den Hellige Ånd.
Når han kommenterer Efeserne 5:18, sier Johannes Mager: “En kristen

er ikke et kar som blir fylt en gang for all framtid, men trenger å bli
kontinuerlig ’etterfylt’. Setningen kunne uttrykkes slik: ’La dere konsekvent
og kontinuerlig bli fylt på nytt med Den Hellige Ånd!’ 1

Å være fylt med Den Hellige Ånd, noe som ble gitt oss ved dåpen [så sant
det var en dåp i både vann og Ånd med hel og full overgivelse], kan mistes
når den fylden somble gitt, ikke blir beholdt. Dersomden går tapt, kanman
få den tilbake. Å være fylt med Ånden må gjentas, slik at Han kan fylle alle
områder av vårt liv, slik at vårt åndelige liv ikke visner bort.”
Denne delen av Jesu undervisning om å be om Den Hellige Ånd, er en

unik prosess. DenHellige Ånd er Guds største gave, og er den gaven somhar
i seg alle andre gaver. Dette var Jesu største gave til sine disipler og et
tydelig bevis på Hans kjærlighet.
En slik verdifull gave kan ikke tvinges på noen. Den kan bare gis til dem

som klart gir uttrykk for sitt ønske om gaven og verdsetter den. Jeg har
derfor gjort det til en vane å be om Den Hellige Ånd hver dag på bakgrunn
av Joh 7,37: «Om noen tørster, han komme til meg og drikke!»Det betyr:
Kjære Herre, gi meg en en lengsel etter Den Hellige Ånd i mitt hjerte.

___________
1 Johannes Mager, Auf den Spuren des heiligen Geistes (Luneburg, Tyskland,
Advent-Verlag, 1999), side. 101.
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De første personlige vitnesbyrdene
fra dem som begynte å be om Den Hellige Ånd

Tilbake til vår ”første kjærlighet”: En søster skrev til meg:
«Min venn og jeg studerer for tiden 40 dager-boken for tredje gang og
veksler mellom den og boken «Veien til personlig oppvåkning». Før vi
oppdaget dettematerialet var ikke vår troserfaring og vårt bønneliv hva det
en gang hadde vært. Vi lengtet etter å finne tilbake til ”vår første
kjærlighet”. Vi har funnet den! Vi takker Gud av hele vårt hjerte. Det er så
forunderlig hvordan vår kjærlige Gud svarer bønner og at Han åpenbarer
hvordan Hans Ånd arbeider – med oss og med dem vi ber for.» M.S.

Jesus kom inn i våre liv: En annen person skrev om disse to bøkene:
”… de er blitt en stor, etterlengtet velsignelse i mitt liv. Som mange andre
menighetsmedlemmer, har en søster i vår menighet også opplevd at noe
harmanglet i vår troserfaring, og nå har vi det privilegiet å oppleve at Jesus
er kommet inn i våre liv og har begynt å forandre oss. Han arbeidermed oss
fremdeles, og steg for steg drar han oss nærmere til Seg.” S.K.

Den Hellige Ånd er kilden til et rikt liv
Ifølge Jesus selv, hvorfor kom Han til denne jorden? Han sa: ”Jeg er

kommet for at de skal ha liv og ha overflod.” (Joh. 10,10 NB.) Jesus ønsker
at vi skal oppleve dette nye livet nå og forsette det i en helt annen
dimensjon med evig liv i Guds rike, etter Hans andre komme.
Han viser oss også at kilden til et rikt liv er Den Hellige Ånd: ”…Om noen

tørster, han komme til meg og drikke! Den som tror på meg, som Skriften
har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa
han om den Ånd de skulle få…” (Joh. 7,37b-39 NB.) ”Strømmer av levende
vann” – er ikke det en god sammenligning med et rikt liv?

Ga Jesus oss et tilsvarende eksempel
mens Han levde her på jorden?

Vi vet at Maria unnfanget Jesus ved Den Hellige Ånd (Matt 1,18). Vi vet at
etter at Han var døpt, ba Han, og “Den Hellige Ånd kom ned over Ham i
legemlig skikkelse, som en due” (Luk 3:22 NB). Var det nødvendig og viktig
under disse omstendighetene at Han daglig tok imot Den Hellige Ånd? Ellen
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White sier: “Morgen etter morgen talte Han med sin Far i himmelen idet
Han daglig mottok Den Hellige Ånds dåp på ny.” 2

Slik var Jesus et eksempel for oss. Vi må spørre oss selv: Hvis Jesus
trengte Den Hellige Ånds fornyelse hver dag, hvor mye viktigere er det ikke
da for deg og meg?
Apostelen Paulus forsto hvaJesusmente. I sitt brev til Efeserne bekrefter

Paulus at de hadde blitt beseglet med Den Hellige Ånd (Ef 1,13 BGO). I
Efeserne 3,16.17 oppfordrer han dem til å være styrket i Ånden. I 4,30 sier
han: “Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg” og i 5,18, som en kalt apostel, ber han
efeserne og oss om å “bli fylt av Ånden,” eller sagt på en annen måte, “la
dere kontinuerlig og gjentatte ganger være fylt med Ånden.” 3 Vi forstår at
det er nødvendig for det åndelige liv og kristen vekst å være fylt med Den
Hellige Ånd hver dag.
“Gud sier ikke: Be én gang, så skal du skal få. Han oppfordrer oss til å bli

ved med å be – utrettelig. Den stadige, vedholdende bønnen gjør at den
somber, blir mer alvorlig innstilt. Den gir ham en økende lengsel etter å få
de ting han ber om.” 4

“Dåpen med Den Hellige Ånd betyr å være helt under påvirkning av
Ånden, helt ‘fylt av Ånden’ (Ef 5,18).Dette er ikke noen en gang for alle-
erfaring, men noe som stadig må fornyes.” 5

Jesu avskjedsord og Den Hellige Ånd
I Jesu avskjedsord til sine disipler formidlet Han glede og håp ved å fortelle
dem at Den Hellige Ånd skulle komme i Hans sted. Han beskrev Den Hellige
Ånds oppgaver i Johannes 16,7–14 (BGO):
“Likevel sier Jeg dere sannheten. Det er til det beste for dere at Jeg går bort.
Hvis Jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men hvis Jeg går
bort, skal Jeg sende Ham til dere. Når Han kommer, skal Han overbevise
verden om synd, rettferdighet og dom. Om synd, fordi de ikke tror på Meg, om
rettferdighet, fordi Jeg går til Min Far og dere ikke ser Meg lenger, om dom,
fordi denne verdens fyrste er dømt. Jeg har ennåmye å si dere, men dere kan
___________
2 Ellen G. White, Signs of the Times, 21. november, 1895.
3 Pub. Werner E. Lange, Unser größtes Bedürfnis (Luneburg, 2011), s. 42
4 Ellen G. White, Ord som lever,Norsk bokforlag,s. 88. [COL145.3]
5 Bibelstudier, 3. kvartal 2014, 19. juli, side 29.
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ikke bære det nå. Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede
dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale ut fra seg selv, men det Han
hører, skal Han tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme. Han
skal herliggjøre Meg, for Han skal ta av det som er Mitt, og forkynne for dere.”

En ny, fordelaktig løsning
Jesus sa noe overraskende til sine disipler: “Det er til det beste for dere at Jeg
går bort.” Dette betyr at den nye løsningen — at Han er med oss ved Den
Hellige Ånd — er en større fordel enn om Jesus var personlig til stede. På
denne måten er han ikke begrenset, men Han kan være ved siden av hver
enkelt person, uansett hvor Han er i øyeblikket.

Fra vantro og tvil til tro på Jesus
Den Hellige Ånd har som oppgave å åpne verdens øyne. Og er ikke verden
til en viss grad også i menigheten? Den Hellige Ånd er den eneste som kan
åpne øynene til Laodikea. Han vekker en lengsel etter Gud i verdslige folk
og en lengsel etter et nærmere forhold til Jesus i de lunkne kristne. Han
viser oss den synden som er årsak til alle andre synder: “Om synd, fordi de
ikke tror på Meg.”
Tror du på Jesus? Troens kjerne er tillit til Jesus. Tegnet på at vi virkelig

tror er at vi overgir oss helt til Ham. Det handler om full overgivelse, vår
villighet til å følge Ham i alle ting.
Den Hellige Ånd opphøyer Jesus. Når vi er fylt med Den Hellige Ånd, vil

Jesus bli oss mer og mer kjær og verdifull for oss. Det vil vokse fram en
større verdsettelse av Jesus i oss.

Frelst og rettferdiggjort ved tro
Den Hellige Ånd åpner våre øyne for Jesu rettferdighet. Da Jesus fór opp til
himmelen, godtok Faderen hans offer. Slik ble det umuligemulig, nemlig at
Gud viser sin kjærlighet samtidig med at Han er rettferdig. Den Hellige Ånd
ønsker å åpne våre øyne for denne uvurderlige utvekslingen: Jesus tar all
skyld på seg fra dem som har overgitt seg til Ham og gir dem sin
rettferdighet. Dette er kjernen i Bibelens lære om rettferdiggjørelse ved tro
i Jesus.
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Den Hellige Ånd viser oss Guds alternativ
Den Hellige Ånd åpner våre øyne for det faktum at denne verdens prins
allerede er dømt. Satan er blitt kastet ut av himmelen, og slutten for ham
nærmer seg. Når vi er i Kristus, kan han i bunn og grunn ikke skade oss, selv
om vi gjentatte ganger faller i fristelse og viser vår svakhet på denne jorden.
Første Johannesbrev 5,18 (ELB) sier: «Vi vet at dem som har blitt Guds barn
ikke fortsetter å synde, for Guds Sønn beskytter dem, og den onde kan ikke
røre dem.» Det har skjedd en endring i hvem som er herre i vårt liv. Jesus
ønsker å beskytte oss mot synd og Satans angrep.6

På den andre side ønsker Den Hellige Ånd å åpne folks øyne til å forstå at
det kommer en dom. Ingen kan unnslippe denne dommenmedmindre han
eller hun har tatt imot frelsen som gave ved helt og fullt å overgi seg til
Jesus Kristus og fortsette å være i Ham. Det er ikke Guds hensikt å hjelpe
folk til å tro på Ham på grunn av frykt ved å peke på dommen. Men
kunnskapen om at det kommer en dom kan stimulere til omvendelse for
mange. Det ville være urimelig å ikke gjøre oppmerksom på alternativene
med tanke på det som kommer. Dommen kan hjelpe oss til å ta en
avgjørelse.

Den Hellige Ånd hjelper oss til å forstå sannheten
Den Hellige Ånd vil lede oss til hele sannheten. Han setter oss fri fra falske
oppfatninger, fra feil og forlokkelser. Han leder oss også til å forstå
sannheten om oss selv, slik at vi, med Guds hjelp, alltid kan korrigere
kursen når det er nødvendig.
«Talsmannen kalles ‘sannhetens Ånd.’ Hans gjerning er å forklare og

forfekte sannheten. Han tar først bolig i hjertet som sannhetens Ånd. Slik
blir han Trøsteren. Det er fred og trøst i sannheten, men det finnes ingen
virkelig fred og trøst i det som ikke er sant.» 7

Den Hellige Ånd åpner vår forståelse av framtiden
Den Hellige Ånd har også som oppgave å forkynne for oss det som skal skje
i tiden som kommer. Jesus selv snakket tydelig om framtiden i Matteus

___________
6 Dette viktige tema behandles i kap. 4 i Dennis Smits bok, 40 Days: Prayers and Devotions
to Revive Your Experience With God, book 2 (HReview and Herald , 2011).

7 Ellen G. White, Slektenes håp, Alfa og Omega, Norsk bokforlag, b. 5, s. 223. [DA 671]
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kapittel 24, og Den Hellige Ånd har som oppgave å gi oss enda mer lys om
framtiden. Når vi slipper Ham til, vil Han også forklare profetiene for oss.
Er det ikke forbausende at alle de syv brevene i Åpenbaringsbokens

kapittel 2 og 3 sluttermed den samme utfordringen fra Jesus: «Den somhar
øre, han høre hva Ånden sier til menighetene» (Åp 2,7 NB). Jesus retter et
direkte kall til oss, menigheten i de siste dager, om å lytte til Ånden. Er vi
klare og villige til å gjøre det?

Den Hellige Ånds kraft
I sin avskjedstale henviste Jesus til Den Hellige Ånds gjerning: «Den somhar
øre, han høre hva Ånden sier til menighetene.» (Apg 1,8 NB) En annen viktig
oppgave Den Hellige Ånd har, er å gi oss kraft og utruste oss slik at vi kan
være Hans vitner.
«Kristus har gitt sin Ånd som en guddommelig kraft til å overvinne alle

nedarvede og utviklede tilbøyeligheter til det onde, og til å prege sin
menighet med sin karakter.» 8

Kraft fra Ånden er også nødvendig for helse. Don Mackintosh, leder for
ledelseprogrammet for helse-evangelisme ved Weimar Institute, sier: «Vi
trenger informasjon om helse sammen med kraft til å sette den ut i livet.
Det har å gjøre med en kraft til forandring.» 9 Her handler det om kraften i
evangeliet, for å være mer nøyaktig, med Den Hellige Ånds kraft. Han gir
kraft til forandring. Vi kan bare vise andre vei når vi selv vandrer på veien til
bedre helse selv. Én ting er sikkert: Guds rike velsignelser venter oss.

Sette ut i livet elementene i vekkelse
Som menighet har vi allerede bedt om vekkelse over en tid. Å ble om
vekkelse er viktig, men som Mark Finley sier, er det viktig også å «sette ut i
livet elementene i vekkelse.» 10

En vekkelse i menigheten avhenger av vekkelse i hvert individ. Kan jeg gi
dere en appell om å ta disse stegene for deres egen personlige oppvåkning?
Dette leder til et mer kraftfullt og rikere liv, til et ekte liv i tro og glede.

___________
8 Ellen G. White, Slektenes håp, Alfa og Omega, Norsk bokforlag, b. 5, s. 223. [DA 671]
9 Dave Fiedler, D’Sozo: Reversing the Worst Evil (Coldwater, MI: Remnant, 2000), “Foreword.”
10Mark Finley, Revive Us Again (Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, 2010), s. 26.



13

Hvorfor er det nødvendig med nytt hjerte?
Jesus sa til de ukloke jomfruene: «Jeg kjenner dere ikke!» (Matt 25,12 NB)
Derfor slapp de ikke inn i bryllupet. De representerer dem som ikke
kommer inn i Guds rike. Grunnen var mangel på olje, som betyr for oss en
manglende erfaring med Den Hellige Ånd, en mangel i vårt åndelige liv.
Uttrykket «ukloke jomfruer» beskriver karakteren til dem som ikke har
erfart en oppriktig forandring i hjertet ved Den Hellige Ånds påvirkning.
Vi har en syndig natur. Derfor er vi alle egoister, og vi lider på grunn av

denne selviske naturen. Siden ingen egoister kommer inn i Guds rike, er det
absolutt nødvendig med en forandring i karakteren. Guds Ord viser oss at
alle kan komme til Jesus som han eller hun er. Men vi vet også at ingen vil
forbli slik han eller hun er.

Legg merke til at de ukloke jomfruene ikke kjenner Gud fordi de ikke
har overgitt seg helt og fullt til Jesus og til Åndens påvirkning.
«Vår frelse avhenger ikke av hva vi vet, men av hvem vi kjenner... (Joh

17,3). Hva vi vet er viktig, men uten et frelsende personlig forhold til Jesus
blir vi fristet og går til slutt fortapt. En forståelse av Gud er ikke det samme
som et nært, hjertelig kjennskap.»11 Dette er en viktig grunn for hvorfor
Jesus innstendig oppfordrer oss til vedvarende å be om Den Hellige Ånd.
Ber du hver dag, i full overgivelse og i tro, om utgytelsen av Den Hellige
Ånd?

_____________

___________
11 Dennis Smith, 40 Days, bok nr. 2, s. 112.
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Undervurder aldri kraften
til en enkelt person som bidrar til å sette

i gang Guds Ånds
mektige gjerninger.

Kanskje Gud kaller deg for
akkurat en tid som denne.

(Vennligst les: Ester 4,14-16)
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1. Hva er det Jesus instendig legger deg på hjertet når det gjelder
Den Hellige Ånd?

2. På hvilken måte var Jesus et eksempel for oss når det gjelder å be
om Den Hellige Ånd?

3. Hvilke ulike oppgaver utfører Talsmannen, som Jesus lovte disliplene
og oss?

4. Hva utretter Den Hellige Ånd i oss?

Vår bønnetid

• Kontakt din bønnepartner og snakk sammen om emnet.
• Be med din bønnepartner:
1. At vi daglig blir oppmerksom på vårt behov for å be om Den Hellige Ånd
og til å ta imot Ham i tro - og gjøre krav på løftet om at Den Hellige Ånd,

– vil lede oss bort fra mangel på tro og svak tro
– stadig vil gjøre det klarere for oss hva rettferdiggjørelse
ved tro innebærer;

– vil sette oss fri fra falske oppfatninger, feiltagelser og fristelser.
2. Be om å være overgitt til Jesus og Hans tjeneste uten forbehold.
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K A P I T T E L 1 — D E L 2

Hvordan kan vår karakter
forvandles?

Jesus om Den Hellige Ånd
i lignelsen om surdeigen

I lignelsen om surdeigen snakker Jesus om Den Hellige Ånds forvandlende
kraft. Første gang du leser lignelsen tenker du ikke på at dette kan ha noe å
gjøre med Den Hellige Ånd: «Og igjen sa han: Hva skal jeg ligne Guds rike
med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre karmel, til alt var
gjennomsyret.» (Luk 13,20-21NB)
Surdeig eller gjær brukes i baking av forskjellige slags brød. Når den blir

tilsatt melet, begynner en gjæringsprosess som gjør deigen mykere og
lettere. På denmåten blir denmer tiltalende formenneskelig smak.
Jesus ønsker å klargjøre prinsippene i Guds rike for oss med denne

illustrasjonen. Surdeigen representerer en fantastisk prosess i oss som
starter i det små, men har et forbausende resultat slik lignelsen sier: «...til
alt var gjennomsyret.» Jesus ønsker å dyrke fram sin uselviske kjærlighet i
oss i stedet for vår egoisme.
I en betydning av lignelsen ønsker Jesus å vise evangeliets innflytelse på

verden. Selv om evangeliet startet i det små, vil det gjennomsyre hele verden
til slutt. I en annen betydning viser Jesus oss hvordan Guds livsforvandlende
kraft virker i oss ved Den Hellige Ånd. Han sier i Luk 17,20b-21 NB: «Guds rike
kommer ikke på en slikmåte at en kan se detmed øynene. Heller ikke skal de si:
Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere.»
For folk i det første århundret var Guds rike midt iblant dem i Jesu

person. I dag er Guds rike i våre liv når vi tar imot Jesus som vår Frelser og
Herre. Når vi er i Ham og Han er i oss, vil det synlige riket begynne for oss
ved Jesus gjenkomst. Nå vil vi se på utviklingen av Guds rike ved at Jesus
bor i oss. Han kan bare leve i oss ved DenHellige Ånd. Nedenfor er det noen
viktige lekser vi kan lære av lignelsen.
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Den forvandlende kraften virker i det stille
Surdeigen brukes «som et symbol på himlenes rike. Den illustrerer den
levendegjørende og forvandlende kraft i Guds nåde.» 12 «Forandringen kan
bare finne sted ved Den Hellige Ånds hjelp». 13 Her handler det om en indre
kraft som gjennomsyrer alt og kan forandre oss helt. På denne måten
ønsker Gud å forandre vår karakter på en positiv måte ved Den Hellige Ånd.
Bibelen forteller oss at i den første perioden etter utgytelsen av Den

Hellige Ånd skjedde det noen ganger ved hørbare og synlige tegn. Men den
indre forandringen av karakteren skjer i det stille - forutsatt at vi er fylt med
Den Hellige Ånd. Og da oppdager vi plutselig at det har skjedd en positiv
forandring i oss.
«Surdeigen som er blandet inn i melet, virker i det skulte for å

gjennomsyre hele deigen. På sammemåten virker sannhetens surdeig for å
omdanne mennesket: usett, stille og vedholdende. De naturlige
tilbøyeligheter temmes og overvinnes. Nye tanker, nye følelser, nye
impulser opptar mennesket. De får et nytt mål i livet, nemlig å ligne Kristus
i liv og karakter. Sinnet forvandles. Evnene opptas av helt andre interesser.
Mennesket får riktignok ikke nye evner, men de evner det allerede har, blir
helliget til det godes tjeneste. Samvittigheten blir vakt. Vi får karaktertrekk
som kan hjelpe oss til å utføre en gjerning for Gud.» 14

Hvorfor forandrer Gud oss så stille, så umerkelig, helt til vi ser resultatet?
En stille periode er nødvendig, på sammemåten som naturen gjennomgår
hvile før den vekkes etter vinteren. Sterke planter som eik, vokser veldig
sakte. Prøver Gud oss på denne måten for å se om vi virkelige har et ønske
om å få Den Hellige Ånd? Prøver Han vår tro? Jeg tror det. Og Han ønsker å
gi oss et fruktbart liv (se Joh 15,1-8; Gal 5,22).

Kraften som forvandler vår karakter
kommer fra utsiden — ikke fra oss

Først må vi innse: «Riktignok kan ikkemennesket forandre seg selv av egen
kraft. Det eier ingen styrke som kan frambringe denne forandring.
Surdeigen, noe utenfra, må føres inn i melet. Først da kan den ønskede
forvandling finne sted.» 15 Jesus viser oss her at vi trenger en kraft som
___________
12 Ellen G. White, Ord som lever, s. 54. [COL 96]
13 Samme, s. 55. [COL 96-97]
14Samme, s. 56. [COL 98-99]
15 Samme, s. 55. [COL 96]
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kommer utenfra for å forandre karakteren. Skulle vi ikke tenke over Jesu
ord i et så viktig spørsmål? «For uten meg kan dere intet gjøre»” (Joh 15:5b
NB) «For vi må ha Kristi rettferdighet som vårt adgangstegn om Gud skal
kunne ta imot oss. For å kunne få Kristi rettferdighet og få del i
guddommelig natur, må vi daglig bli forvandlet ved innflytelsen fra Den
Hellige Ånd. Det er DenHellige Ånds gjerning å helliggjøre hjertet og foredle
hele mennesket.» 16

Dette viktige rådet fra Jesus er helt motsatt av hva som vanligvis blir
undervist i dag. Enten det er humanisme, esoterisme, menneskelig filosofi
eller enkelte grener av pedagogikk, er budskapet at kraften til å utvikle oss
er inne i oss selv. Den må vekkes ved hjelp av den ene eller den andre
metoden. «Selvrealisering» blir ofte nevnt. Apostelen Paulus sa om seg selv,
og det kan anvendes på oss alle: «For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor
ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke»
(Rom 7,18 NB). Hva blir resultatet under slike betingelser? Vi kan lese om
det i 2 Timoteus 3,1 (NB): «Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det
komme farlige tider.» Egoisme vil være utbredt. For oss har det ikke å gjøre
med selvrealisering, men Kristus-realisering. Noen sa: «Jeg har funnet min
selvrealisering i Kristus.» Det viktige er at Den Hellige Ånd lever i oss og
forandrer oss på en positiv måte.
I oss selv har vi ikke kraft til å forandre vår karakter. Det må komme

utenfra. Det er derfor Jesus så sterkt henleder vår oppmerksomhet på at vi
må be om Den Hellige Ånd i Lukas 11,9-13 — kontinuerlig. Da Jesus var på
her på jorden, ble Han daglig fylt med Den Hellige Ånd. For oss er dette
enda viktigere. Når jeg tenker på hva Gud daglig ønsker å gi oss ved Den
Hellige Ånd, tenker jeg at vår fantastiske Gud ønsker å gi oss en god klem
ved Den Hellige Ånd hver morgen, akkurat som et ektepar gir hverandre en
klem hver morgen.
EllenWhite sier omdette: «All den kultur og dannelse som verden kan gi,

er utilstrekkelig til å gjøre et syndens barn til et Guds barn. Den
omskapende kraft må komme fra Gud. Forvandlingen kan bare finne sted
ved DenHellig Ånds hjelp. Alle somønsker å bli frelst— omhøy eller lav, om
rik eller fattig —må underkaste seg påvirkningen fra denne kraft.» 17

Winston Churchill, som var statsminister i Storbritannia under andre
verdenskrig, skal ha sagt: «Vi har fått kontroll over alle tingmed ett unntak:
___________
16 Ellen G. White, På fast grunn 1, Norsk bokforlag, s 371. [1SM 374]
17 Ellen G. White, Ord som lever, Norsk bokforlag, s. 55. [COL 96-97]
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mennesker.» Han har rett. Mennesker kan ikke forandres radikalt bare med
menneskelig påvirkning. Skal det skje, er en kraft utenfor denne verden
nødvendig. Det skjer ved Guds kraft som bare kan virke effektivt i oss ved
Den Hellige Ånd.
Guds Ord forteller oss i 2 Kor 4,16 at det indremennesket blir fornyet dag

for dag. Det er svært viktig — og det er best at det skjer hver morgen— at vi
i tro ber om Den Hellige Ånd.

Den Hellige Ånd begynner sitt arbeid i vårt hjerte
og arbeider seg deretter utover

Den neste viktige leksen Jesus lærte oss i lignelsen om surdeigen er at når
vi har Den Hellige Ånds surdeig, begynner vi å gjøre ting annerledes,
innenfra og utover: «Når surdeigen blander seg inn i melet, arbeider den
innenfra. Slik virker også Guds nåde på hjertet for å forandre livet. En ytre
forandring er ikke nok til å bringe oss i harmoni med Gud. Mange prøver å
forbedre seg selv ved å rette på en eller annen dårlig vane. De håper å bli
kristne på dennemåten. Men de griper ikke saken riktig an. Demå begynne
med hjertet.
En ting er å bekjenne seg til tro. En helt annen ting er det å eie sannheten

i et godt og vakkert hjerte. Det er slett ikke nok bare å ha teoretisk
kjennskap til sannheten. Det kan vi godt ha uten at vårt innerste vesen er
forandret. Hjertet må omvendes og helliges. Noen kan prøve å holde Guds
bud bare fordi de føler at det er deres plikt, fordi det kreves av dem. Men de
vil aldri føle gleden ved å adlyde. De adlyder overhodet ikke. Noen føler
Guds krav som en byrde. De går nemlig på tvers av menneskets egne
tilbøyeligheter. Men da skal de vite at det liv de lever ikke er et kristent liv.
Sann lydighet er følgen av en indre overbevisning [eng.: ‘outworking of a
principle within’].» 18

Ettersom vekkelsen utvikler seg i oss, vokser det vi tenker, gjør og sier ut
fra Den Hellige Ånds gjerning i oss. Andre ser forskjellen i måten vi lever på.
Ralph Luther kommenterer: «Jesus motsatte seg ettertrykkelig en tro som
bare er en indre religiøs holdning.» 19

___________
18 Ellen G. White, Ord som lever, Norsk bokforlag, s. 55. [COL 97]
19 Ralph Luther, Neutestamentliches Wörterbuch, s. 71, sitert i O. S. von Bibra,
Der Name Jesus, (Wuppertal, 1964), s. 98
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I Slektenes håp leser vi: «Den Hellige Ånd gir sjelen liv. Å formidle Ånden
er å formidle Kristi liv. Det gjør at mottageren blir gjennomtrengt av Kristi
egenskaper. Bare de som på den måten er blitt undervist av Gud, de som
opplever Åndens virksomhet i sitt indre, og som i sitt eget liv åpenbarer
Kristi liv, kan være representanter som gjør tjeneste til gagn for
menigheten.»20

En oppsummering av hva Jesus lærte sine disipler om Den Hellige Ånd:
▶ Den Hellige Ånds forvandlende kraft virker umerkelig i oss. Ofte merker
vi bare resultatene.

▶ Den forvandlende kraften i våre liv må komme utenfra oss selv.
▶ Denne forvandlende kraften begynner i våre hjerter og virker utover.

Jeg anbefaler sterkt at du leser kapittelet om surdeigen i Ord som lever
[‘En forvandlende kraft’, side 54-58].

Jesu siste ord: Lytt til Den Hellige Ånd
Vet du hva de siste ordene var som Jesus uttalte til menigheten i endetiden
fra sin himmelske herlighet? «Den som har øre, han høre hva Ånden sier til
menighetene!» (Åp 3,22 NB) Jesus kaller hver enkelt av oss til å lytte til Den
Hellige Ånd, og det er hva vi ønsker å gjøre.

Forandre meg!?
Kan Jesus virkelig forandre meg? La oss ta et vakkert maleri som et
eksempel. Dets verdi kommer ikke fra kvaliteten på materialet som er
brukt. Litt maling, til og med av lav kvalitet, i hendene på en ekspert, kan
noen ganger bli forvandlet til et verdifullt maleri. På sammemåte har vi en
syndig natur, materiale av «lav kvalitet.» Det som er viktig er at dette
«materialet» kan bli bearbeidet av en stor kunstner. Jesus ønsker å gjøre
dette, og Han er i stand til det. Han kan forme deg ogmeg så vi blir noe som
ærer Ham. Overgi deg helt i Hans hånd og be i tro om Den Hellige Ånd. Du
vil bli overrasket over hva Han kan gjøre for deg, i deg og gjennom deg.
En gammelmann satt på London Bridge og spilte fiolin. Det var bare noen

fåmynter i hatten hans. Enmann gikk forbi,men snudde og gikk tilbake. Han
sa tilmannen: «Lameg få låne fiolinenen liten stund.» Såbegyntehanå spille
___________
20 Ellen G. White, Slektenes håp (A & O , bind 5, s. 354). [DA 805].
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så vakkert at flere og flere stoppet for å lytte. Det førte til og med til kaos i
trafikken. Mannens navn var Niccolò Paganini, den berømte fiolinisten.
Det er ditt valg om du ønsker å spille førstefiolin i ditt liv eller om du vil

legge ditt liv i hendene til den store Mester.

Et personlig vitnesbyrd fra en lærer
og en av hennes elever

Da boken Veien til personlig oppvåkning av H. Haubeil ble delt ut i
menigheten min for rundt ett år siden, leste jeg gjennom den veldig
hurtig. Allerede mens jeg leste den hadde jeg flere erfaringer med
Gud enn noen gang før, og dette fascinerte og oppmuntret meg.
I vedlegget til boken fant jeg følgende anbefaling: ”Pedagogisk
forskning har vist at det er nødvendig å lese eller lytte til et viktig
emne seks til ti ganger før vi har forstått det på en grundig måte.”
Denne oppmuntringen fanget min oppmerksomhet: ”Prøv det i hvert
fall én gang. Resultatet vil overbevise deg.”

Jeg ønsket å oppleve det, og allerede etter tredje gjennomlesning
ble jeg grepet av innholdet og ble fylt av en dyp kjærlighet til vår
Frelser, noe jeg har lengtet etter hele mitt liv. I løpet av to måneder
hadde jeg lest boken seks ganger, og det var verdt det. Det var som
om jeg kunne forstå hvordan det ville oppleves når Jesus kommer
nær til oss og vi kan se inn i Hans rene, vennlige og kjærlige øyne.
Fra da av ønsket jeg aldri å være uten denne gleden i Frelseren.

Om morgenen våknet jeg med en lengsel etter min morgenandakt
så jeg igjen kunne oppleve fellesskap med Gud, og gjennom dagen
ba jeg stille om at Den Hellige Ånd ville hjelpe meg med mine tanker
under de samtalene jeg hadde, med mitt eksempel mens jeg
underviste og kommuniserte.

Når en elev krevde oppmerksomhet med tilhørende atferd, ga
Gud meg styrke og visdom til å håndtere det. Siden da har mine
arbeidsdager vært fylt av min Skapers nærhet. Han hjelper meg
bokstavelig talt i mitt dagligliv. Nå ber jeg hver morgen og innimellom
i løpet av dagen om utgytelse av Den Hellige Ånd. Det er som om
du er nærmere himmelen og allerede kan smake hvordan det vil
være der.

Mens jeg leste boken, falt det meg inn en tanke om at mine elever
på skolen også burde få del i denne erfaringen. Like etterpå hadde
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jeg en av mine mest fantastiske erfaringer med hvordan Den Hellige
Ånd kan arbeide med unge menneskers
hjerter.”

En 13 år gammel tøffing og Den hellige Ånd
“Det hele startet et år før jeg leste boken Veien til personlig
oppvåkning. En ny elev kom til vår skole, og i løpet av få dager var
vår fredelige oase forvandlet til et tøft rom med mange basketak.
Gutten var 13 år da, han var den største av alle barna og tilsvarende
sterk. Mange ting som vi hadde lært i løpet av skoleåret og som
hadde båret gode frukter, syntes å fordufte på et øyeblikk.

La ham fortelle om seg selv: ”Da jeg kom til min nåværende skole,
hadde jeg ingen idé om hva som ventet meg. Den andre dagen på
skolen lot jeg meg provosere, klikket og begynte å slåss med en
klassekamerat. Jeg slo ham, selv om han var betydelig svakere enn
meg, skjelte ham ut og ville ikke se ham igjen. Senere innså jeg min
feil og ba om unnskyldning, slik jeg hadde pleid å gjøre tidligere. Etter
det hadde jeg en samtale med rektor. De neste månedene begynte
det å skje noe inni meg. Det er forbausende at denne prosessen
begynte først nå, siden jeg er sønn av en pastor. Jeg begynte å bruke
mer tid med Jesus.”

Jeg tenkte at denne unge mannen trengte ekstra spesiell
oppfølging. Han var klar over sine feil, angret og prøvde igjen, men
hans suksess i egen kraft varte ikke lenge. Til å begynne med gikk det
nesten ikke en dag uten at han kom opp i slåssing, men gradvis gikk
det bedre. Etter seks måneder sa han at han trodde det var bønnene
som hadde brakt ham nærmere Gud. I mellomtiden hadde han
begynt å be om kraft om morgenen. Hans sinneutbrudd ble sjeldnere.

Elleve måneder hadde gått siden han kom til vår skole, og vi kunne
se stadige forbedringer. Men hans sinne, hans banning og hans
vrede var ikke permanent under kontroll. Det var bare naturlig – han
prøvde i sin egen kraft og forståelse, som virket noen ganger og
andre ganger ikke i det hele tatt. Våre bønner hadde oppnådd noe,
men hans tankesett var fortsatt ikke helt bra, og Den Hellige Ånds
fornyende kraft manglet.

Hva godt gjør det når en person ser sine feil, prøver å kontrollere
sitt temperament og i det neste øyeblikk feiler igjen? På den tiden da
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jeg innså at jeg ikke hadde mer å gi, fikk jeg boken jeg nevnte
ovenfor. Den kom akkurat i rette tid. Da gikk det opp for meg hva vi
manglet. Det var kraften fra Den Hellige Ånd. Vi hadde ikke engang
bedt Ham om å hjelpe oss!

Siden jeg var blitt grepet av innholdet i Veien til personlig
oppvåkning, tok jeg mot til meg og spurte gutten om han noen gang
hadde bedt om Den Hellige Ånd. Nei, det hadde han aldri. Så prøvde
jeg å få ham interessert i denne boken. Likevel ga jeg den ikke til
ham. Han burde virkelig ønske den. Og ikke lenge etter kom han og
spurte etter boken.
Slik beskriver han det selv: ”I november 2012 ga læreren min meg
boken Veien til personlig oppvåkning. Jeg begynte ivrig å lese i den.
På den tiden var jeg ikke ordentlig kjent med hvordan Den Hellige
Ånd virket.”

I løpet av de første dagene hadde han slukt nesten to kapitler og
så spurte han hvor mange ganger jeg hadde lest boken. Så begynte
han å lese kapitlene igjen og ville gjøre akkurat det boken anbefalte,
å lese den 6-10 ganger.

Siden da har mye forandret seg. Fra desember 2012 var det slutt
på slåssing og basketak – jeg kunne nesten ikke tro det. De guttene
han hadde banket opp hver dag, ble nå hans venner, og de hadde
en harmonisk omgangsform. Han har forandret seg totalt, han er
høflig og vennlig, og et fredelig lynne har tatt over i stedet for hans
aggressive natur. Hans klassekamerater bekrefter at Gud var i
virksomhet her. Man kunne se frukten hver dag. Til Guds ære vil jeg
nevne at gutten ba om å bli døpt i juni 2013. Hvis ikke det skyldtes
Den Hellige Ånd, så...
Jeg hadde alltid tenkt at jeg kunne håndtere et barn og få det til å ta
til forstanden. Tålmodighet, oppmerksomhet og mange samtaler ville
gjøre det, men det virket ikke slik i lang tid. Gud måtte gripe inn og
lære meg at det er Hans Ånd som gjør det umulige mulig.
Den dagen denne gutten er i himmelen, vet jeg at det var Gud som
sørget for at det gikk slik. Da jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, og

_____________



Deres tale må alltid være vennlig,
krydret med salt, slik at dere

kan vite hvordan dere
bør svare hver enkelt. .

Kolosserne 4,6

forsto at jeg ikke lenger kunne veilede ham, begynte Gud sitt
radikale arbeid med ham. Det oppmuntrer meg å se at det ikke
finnes noen håpløse tilfeller for Gud. C. P.

Bønn: Far i himmelen, takk for den uvurderlige gaven: Den Hellige Ånd.
Vær snill å tilgi meg for å ha oversett Den Hellige Ånd. Hjelp så jeg fra nå
av gir Hammin største aktelse. Jeg ber deg om hver dag å løftemeg til
ett nytt nivå. Påvirk meg slik at jeg hver dag ber om Den Hellige Ånd.
Jesus ba daglig om Den Hellige Ånd. Hjelp meg å følge Hans eksempel.
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JESU MEST VERDIFULLE GAVE | TIL KAPITTEL 1, DEL 2

1. Hva kan vi lære fra lignelsen om surdeigen om Den Hellige Ånds virksom-
het?
a) Hvordan kan vår karakter forvandles?

b) Jesus sa: „Utenmeg kan dere intet gjøre.“ Hva betyr dette for vår
karakterutvikling?

c) Hvordan arbeider Den Hellige Åndmed vår karakterutvikling?

2. Jesus er kunstneren, og vi er Hans maleri. Hva kan vi lære fra denne
måten å se det på?

Vår bønnetid
• Kontakt din bønnepartner og snakk sammen om emnet.
• Be med din bønnepartner:
1. At vi med Guds nåde kan få oppleve stadig vekst.
2. At vi hele tidenmå være oppmerksom på den forvandlende kraften som
kommer utenfra oss selv, uavhengig av hvor viljesterke vi er.

3. At Den Hellige Ånds forvandlende kraft vil bli stadig mer synlig i våre liv
4. At vi stadig må kunne se Guds forvandlende kraft i andres liv.
5. At vi kan hjelpe andre når Gud ønsker å bruke oss som en hjelpende
hånd.
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K A P I T T E L 2 — D E L 1

Å OVERGI SEG TIL JESUS
Mister jeg min egen vilje?
Eller blir jeg sterkere?

Vi kan ikke understreke sterkt nok dette oppmuntrende budskapet: Vi er
frelst ved tro (Joh 3,16; Apg 16,31 og andre). Den viktigste egenskapen ved
bibelsk tro er tillit. Alle som har tillit til Jesus, vil betro seg til Ham. Dette
betyr at vi er frelst fordi vi betror oss selv til Gud gjennom Jesus Kristus. Vår
overgivelse er et tydelig, synlig tegn på sann tro.
Full overgivelse er nøkkelen til frelse, til den nye fødsel, til seier over

synd og å være fylt av Den Hellige Ånd. 21

«De som tar Kristus på ordet og overlater seg til Hans varetekt og til Hans
ledelse, vil finne hvile og fred. Ingenting i verden kan gjøre dem bedrøvet
når Jesus gjør dem glade ved sitt nærvær.» 22 Den Hellige Ånd er den
viktigste gaven Jesus ga til sine disipler. Gud kunne ikke gitt mer enn det.
Den Hellige Ånd er den gaven som fører med seg alle andre gaver. «Men i
likhetmed ethvert annet løfte er det gitt på betingelser. Mange gir seg ut for
å tro Herrens løfte. De taler om Kristus og omDenHellige Ånd,men det er til
ingen nytte for dem. De overgir seg ikke fullt ut til å bli veiledet og behersket
av de guddommelige krefter.» 23

Det er knyttet betingelser for å ta imot denne gaven. Ofte snakker vi om
Kristus og Den Hellige Ånd, og likevel tar vi ikke imot noen velsignelse.
Hvorfor? Vi overgir oss ikke helt til Ham slik at vi kan være ledet og
veiledet av Ham. Mange har ikke overgitt seg til Gud, ofte ut fra uvitenhet,
___________
21 G. F. Williams, How to Be Filled With the Holy Spirit and Know It, Luneberg 2007, s 78.
22 Ellen G. White, Slektenes håp, A & O, bind 4, s. 284. [DA 331]
23 Ellen G. White, Slektenes håp, A & O, Bind 5, s 224 [DA 672].
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men har heller lagt sine liv i egne hender. Dette kan være årsaken til
mangel på Den Hellige Ånd. «Men alle kan være sikker på at troskap i det
små er et tegn på dugelighet til større ansvar.... Hans mangel på troskap
faller tilbake på ham selv. Han tilegner seg ikke den nåde, kraft og
karakterstyrke som han kan oppnå ved en uforbeholden overgivelse.» 24

Min reise til overgivelse
Jeg var en 36 år gammel forretningsmann da en venn, som var pastor,
plutselig døde. Dette fikk meg til å tenke: Hva ville skje om Gud kalte meg
til å være pastor? Jeg ønsket ikke det i det hele tatt. En hel uke kjempet jeg
en bitter kamp. Jeg forhandlet med Gud om morgenen, midt på dagen og
om kvelden. Hver gang forklarte jeg for Ham hvorfor jeg ikke ønsket å bli
pastor og hva jeg kunne gjøre i stedet. Etter en uke måtte jeg innrømme at
Gud åpenbart ikke godtok mine innvendinger. Da jeg knelte ved min seng,
og ikke hadde noen flere argumenter, kom det en stille tanke i mitt sinn:
«Gud elsker deg!» og jeg tenkte: Ja, det tror jeg på.
Etter noen minutter ledet min tillit til Guds kjærlighet meg til at jeg helt

overga meg til Herren. Etter det hadde jeg dyp fred. Faktisk kalte Gud meg
til å bli pastor ett og et halvt år senere. I dag er jeg veldig takknemlig til
Ham. Det var Hans uendelige kjærlighet og visdom som viste meg en helt
annen kurs i livet enn jeg hadde tenkt meg. Når jeg ser tilbake, ser jeg klart
at den overgivelsen utløste store velsignelser i mitt liv. Gud ledetmeg i livet
på best mulig måte.

Hvorfor overgivelse?
Uttrykket overgivelse er forklart på en treffendemåte i Veien til Kristus: «Gud
ønsker å helbrede oss og sette oss fri, men fordi dette krever fullstendig
forvandling, en fornyelse av hele vår natur, må vi overgi oss helt til Ham....
Han viser oss de opphøyde velsignelsene Han ved sin nåde ønsker å føre
oss frem til, og Han innbyr oss til å overgi oss til Ham, slik at Han kan utføre
sin vilje i oss. Det avhenger av oss selv om vi vil velge å bli frigjort fra
syndens trelldom og få del i Guds barns herlige frihet.» 25

___________
24 Ellen G. White, Profeter og konger, A & O bind 3, side 89 [PK 218-219]
25 Ellen G. White, Veien til Kristus.Norsk bokforlag, 2015, s. 46. [SC 43, 44].
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Vår overgivelse til Gud fører med seg en enorm velsignelse. Han inviterer
oss til å overgi oss selv til Ham fordi hanønsker å helbredeoss og sette oss fri.
Fra hva?
«Hver den som nekter å overgi seg til Gud, er under en annen makts

kontroll. Han er ikke sin egen. Han kan snakke om frihet, men han er i det
usleste slaveri. Han får ikke se skjønnheten i det som er sannhet, for sinnet
kontrolleres av Satan. Mens han smigrer seg med at han bare retter seg
etter sin egen dømmekraft, er det mørkets fyrste han lyder. Kristus kom for
å frigjøre menneskene fra de lenker som bandt dem til trelldom under
synden. ‘Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri’ [Joh 8,36]. ‘For
Åndens lov somgir liv’ setter oss i Kristus ‘fri fra syndens ogdødens lov. (Rom
8,2)» 26

«Livets Ånds lov er Den Hellige Ånds livgivende kraft.... Ånden bringer liv
og frihet i motsetning til syndens lov som bare fører til død og
fordømmelse.27

Når Jesus får lov til å veilede våre liv, blir Han i stand til å sette oss fri fra
selvets tyranni (misunnelse, harme, krangel, grådighet, avhengighet, sinne,
stolthet, motløshet, mindreverdighetskompleks og så videre.) «I den
forandring som foregår når et menneske overgir seg til Jesus, finnes den
høyeste grad av frihet.» 28

Men en pottemaker kan bare arbeide med leire han har i hendene sine.
Det er derfor vi overgir oss til Gud. Det er slik Gud ønsker å sette oss fri fra
syndens makt og gi oss guddommelig veiledning og beskyttelse.
«Gud ønsker å helbrede oss og sette oss fri, men fordi dette krever

fullstendig forvandling, en fornyelse av hele vår natur, må vi overgi oss helt
til Ham.» 29 «Å overgi all vår kraft til Gud forenkler i stor grad våre problemer
i livet. Den svekker og forminsker tusen kamper med vårt naturlige hjertes
lidenskaper.» 30

___________
26 Ellen G. White, Slektenes håp. Se A & O side 28-29. [DA 466].
27 Seventh-day Adventist Bible Commentary, Bind.6, s. 560 til Rom. 8,2
28 Ellen G. White, Slektenes håp. A & O side 29. [DA 466].
29 Ellen G. White, Veien til Kristus.Norsk bokforlag, 2015, s. 46. [SC 43]
30 Ellen G. White,My Life Today (Review and Herald Publishing Association, 1999), s. 6.
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Hva sier Bibelen om overgivelse?
Romerne 6,13 (NB) sier: «Still heller ikke lemmene deres til rådighet for
synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud som
de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som
rettferdighetens våpen for Gud.» Ifølge denne teksten betyr overgivlese å
over gi seg til Gud og stille seg til Hans tjeneste.
HannaW. Smith, en kristen forfatter, kommenterer denne teksten slik: «Å

overgi noe betyr faktisk å overlevere noe, å overlate til andre å eie og
forvalte det. Å overgi seg selv til Herren betyr det samme. Følgelig har
Herren kontroll og eierskap til oss. Dette betyr forsakelse av oss selv og
overgivelse av selvet.» 31

Romerne 12,1 (BGO) sier: «Jeg ber dere derfor på det sterkeste, søsken,
ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres kropper som et levende,
hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.»
Hvilken grunn gir denne teksten for at vi skal overgi våre liv til Gud? «Guds
barmhjertighet.» Overgivelse er vårt svar til en nådig Gud, en kjærlig Gud.
Overgivelse betyr helt å legge oss selv i Guds hender, stå til Hans

disposisjon, å gi vårt liv til Ham som et offer, ikke som et offer i Det gamle
testamentet somble brent, men som et levende offer som lever for Ham fra
det øyeblikket vi overgir oss.
Når jeg ser tilbake på mitt liv, kan jeg si at før jeg var overgitt, virket

overgivelse som et offer. Senere forsto jeg at det ikke var et offer,men heller
en uendelig velsignelse.
Johannes Mager kommenterer: «Overgivelse, oppgivelse, forpliktelse, å

være helt til Guds disposisjon — disse begrepene er alvorlige, men
oppløftende. Overgivelse har ingenting å gjøre med følelser eller
sinnsstemning. Det betyr å gi oss selv til en vi elsker.»32

Andre korinterbrev 5,15 (BGO] beskriver resultatet av overgivelse: «Han
[Kristus] døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv,
men for Ham som døde og oppsto for dem.» Overgivelse betyr å leve for
Jesus.
Å leve for Jesus betyr ikke bare å tjene ham full tid,men heller: «Hva dere

enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og takk Gud
Faderen ved Ham.» (Kol 3,17, BGO)

___________
31 Hanna W. Smith, Christsein täglich (To Be a Christian Daily) (Asslar, 1994), s. 38.
32 Johannes Mager, Unser größtes Bedürfnis (Our Greatest Need) (Luneburg, 2011),s. 47, 48.



30 KAPITTEL 2 Å OVERGI SEG TIL JESUS

Charles T. Studd sa: «Hvis Jesus Kristus er Gud og døde for meg, da vil
ikke noe offer for Hamvære for stort formeg.» 33 Dennemannen praktiserte
hva han lærte. Han var en topp sportsutøver i England. Da han ble kristen,
oppga han sin karrière, ga sinemillioner til et misjonsselskap og reiste som
misjonær til Kina, senere til India og til slutt til Afrika. Misjonsselskapet som
han opprettet, er fremdeles aktivt med 1800 misjonærer i arbeid over hele
verden. Han overga sitt liv til Jesus.

Jesu ga seg selv for oss og til oss
Det et viktig poeng vi ikke bør overse. Overgivelse er ikke ensidig. Jesus ga seg
selv til oss først. Han ga oss alt Gud kunne gi, og Han inviterer oss til å gi alt vi
kan gi. Det handler om alt for alt. Men det er et hav av forskjell på Guds alt og
mitt alt. Likevel kan ingen gi mer eller mindre enn alt.
▶ Overgivelse leder til et fantastisk forhold til Jesus og Faderen. (Joh

14,23) Dere vil være i Ham. (Joh 14,21)
▶ Gjennom overgivelse får vi et kjennskap til sannheten: «Om noen vil
gjøre Hans vilje...» (Joh 7.17, BGO)

▶ Ved overgivelse får vi større kraft i bønn: «Og hva vi enn ber om, det får vi
fra Ham.» (1 Joh 3,22, BGO)

▶ Overgivelse er veien til fullkommen glede: «...for at deres glede skal bli
fullkommen.» (Joh 15,11, BGO)

▶ Overgivelse er nøkkelen til et liv i overflod. (Joh10,10; Ef 3,19)
▶ Overgivelse er grunnlaget for at Gud kan arbeide gjennom mitt liv. (Joh
7,38: strømmer av levende vann; Joh 14,12: større gjerninger; Joh 15,4-5:
mer frukt.)

▶ Satan blir nektet adgang til dem som er overgitt til Gud. (1 Joh 5,18:
— den onde rører ham ikke unntatt når Gud spesielt gir tillatelse til det,
slik som i tilfellet med Job. Alt tjener til det gode og er aldri mer enn vi
kan bære.)

Overgivelsens fem nivåer
En forfatter snakker om fem nivåer av overgivelse:
▶ Å gi penger er det laveste nivået av overgivelse.
▶ Det neste er overgivelse av tid.
▶ Så kommer overgivelse av vår kraft og evner, vår tjeneste.
___________
33NormanB.Grubb,CharlesStudd,KeinOpferzugroß (NoSacrifice IsTooGreat), “Introduction.”
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▶ Etter det kommer overgivelse av vår frykt og våre håp, noe som
inkluderer alt som er nevnt hittil.

▶ Overgivelse av hele oss selv, noe som innebærer overgivelse av vår vilje
og vårt liv til Jesus. 34 Det siste punktet beskriver virkelig overgivelse.
Det er noe fantastisk å overgi seg til vår himmelske Far, fordi vi stoler på

Hans kjærlighet og ikke lar ting gå så langt som i tilfellet med den fortapte
sønn i Jesu lignelse. Han ga opp da han var helt på bunnen i sitt liv, og først
da tok han beslutningen om å reise hjem. Da han nærmet seg foreldrenes
hus, kom faren hans ham imøte og la kappen sin omkring ham. Han godtok
ham som sin sønn helt og fullt. Da var det at sønnen til fulle forsto sin fars
kjærlighet. Dette snudde hans kapitulasjon til overgivelse i kjærlighet.

Et tragisk tilfelle
Det følgende skjedde i Frankrike: Konen til en rik mann betrodde en
hemmelighet til noen. Hun bar en liten flaskemed gift i hånden. Hun planla
å ta sitt liv på grunn av vanskeligheter i ekteskapet. Hun fortalte: «I går
klaget jeg til minmann, men han var overrasket og forvirret og sa: ‘Hvamer
er det du ønsker deg? Du har mitt sjekkhefte [i den betydningen at hun
hadde hans penger til disposisjon], du eier huset mitt, du spiser ved mitt
bord. Alt det velstand og rang kan gi er jo ditt, og likevel klager du?’ «Jeg sa
til ham,» fortsatte kvinnen. «’Jeg ønsker ditt hjerte, jeg ønsker at du skal
elske meg.’ Og han utbrøt: ‘Du kan ikke få det. Du vet at det tilhører en
annen kvinne. Alt jeg eier er ditt, men mitt hjerte, min kjærlighet, kan du
ikke kreve av meg.’» 35

Ingen som elsker en annen ville være glad for et slikt svar. Kvinnen
brydde seg ikke om hvor mye mannen eide. Det som betydde noe var ham
som person.
«Vår store Herre ønsker ikke en ting fra meg. Han ønsker meg. Jesus

ønsker ikke en del av min tid, mine eiendeler, talenter eller evner.» 36 Han
ønsker meg fordi Han elsker meg og ønsker å gjøre meg lykkelig.
Vi bør overgi oss selv; vi bør overgi oss selv med alt vi eier og har og er. Vi

bør overgi oss selv til Hans varetekt, ledelse og veiledning og til Hans vilje.
Dette er vår åndelige tjeneste som Romerbrevet 12,1 kaller oss til.
___________
34DeanM.Kelley,“HowAdventismCanStopGrowing,”Ministry,February1983,p.4.
35OswaldSmith,TheManGodUses (NewYork:TheChristianAlliancePublishingCompany,1925),p.26.
36JohannesMager,UnsergrößtesBedürfnis (OurGreatestNeed)(Luneburg,WernerE.Lange,2011),S.48.
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Guds ord sier om overgivelse: «Dette er deres åndelige gudstjeneste,» og
da er overgivelse til Gud detmest fornuftige vi kan gjøre. Hva ermer fornuftig
enn å legge vår sak i hendene til en dyktig lege når vi er syke? Hva er mer
fornuftig enn å betro oss selv til en erfaren veileder når vi har gått oss vill?
Full overgivelse er ikke et tap, men enormt fordelaktig. Sammenlignet

med Gud er jeg fattig, dum og hjelpeløs. Er det ikke fornuftig å legge meg i
Guds hånd? Jeg bør stole på den som skapte meg, som ønsket at jeg skulle
være til, som elskermeg og sørger for allemine behov. Ved vår overgivelse er
Guds uendelige kjærlighet og kraft på vår side. Slik begynner et liv ledet av
Gud.
Vår fulle overgivelse er begynnelsen på et liv i mer overflod (Joh 10,10)

som Jesus ønsker å gi oss. Denne overgivelsen gir også seier over det onde
slik Åpenbaringsboken 12,11 (BGO) slår fast: «De har seiret over ham [1] i kraft
av Lammets blod og [2] det ordet de vitnet, og de [3] hadde ikke sitt liv kjært,
like til døden.» Dette viser at full overgivelse er nødvendig for å vinne over
Satan, og at det er det beste vi kan gjøre.
I Ord som lever leser vi: «La ingen si som så: ‘Jeg kan ikke rå med mine

karaktermangler.’ Om du kommer til en slik slutning - eller beslutning - vil
du visselig gå glipp av det evige liv. Umuligheten ligger bare i din egen vilje.
Hvis du ikke vil seire, da er det klart at du ikke kan seire. Den virkelige
vanskelighet skyldes fordervelsen på bunnen av et hjerte som ikke er blitt
helliget, og uvilligheten til å underkaste seg Guds kontroll.» 37 «Til Jesus,
som fornedret seg selv for å kunne frelse en fortapt menneskeslekt, ble
Ånden gitt utenmål. Slik vil den også bli gitt til enhver Jesu etterfølger som
åpner sitt hjerte helt for å ta imot ham.» 38

Vi ser at:
▶ Den Hellige Ånd ble gitt til Jesus uten mål.
▶ Han ønsker at vi skal leve i full overgivelse slik at Den Hellige Ånd kan
være i oss i samme grad.

▶ Derfor ga Jesus budet: «Vær fylt med Ånden.» I den greske grunnteksten
betyr dette: «La dere stadig og gjentatte ganger være fylt med Den
Hellige Ånd.» (Se Ef 5,18.)

▶ Hans hensikt er at vi skal ha mer liv i overflod. (Se Joh 10,10; Kol 2,10).

___________
37 Ellen G. White, Ord som lever, Norsk bokforlag, s. 215 [COL 331].
38 Ellen G. White, I naturens tempel, Norsk bokforlag, s. p. 2. [MB 21]
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Å OVERGI SEG TIL JESUS | TIL KAPITTEL 2, DEL 1

1. Hvilken betingelse har Gud satt for at vi kanmotta Den Hellige Ånd?

2. Hvamenes med full overgivelse, og hvilken effekt har det?

3. Er full overgivelese en nøkkel? Hvilke velsignelser er avhengige av det?

4. Hvilke fem nivåer av overgivelse er det? Bare på ett nivå er det virkelig
overgivelse. Hvilket? Tenk over din egen overgivelse.

Vår bønnetid

• Kontakt din bønnepartner og diskuter dette emnet.
• Be med din bønnepartner:
1. Om bedre forståelse av hva det betyr å være frelst av tro.
2. I takknemlighet til Gud for overgivelsens velsignelse du allerede har
opplevd.

3. Om at Den Hellige Ånd skal lede deg på ditt livs vei og i alle avgjørelser
dumå ta i ditt liv.
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K A P I T T E L 2 — D E L 2

Hva kan hindre meg i å overgi
meg selv til Jesus?

Å overgi oss til Gud, betyr det at vi
må oppgi vår egen vilje?

For meg var det hensynet til jobben som hindret meg i å overgi meg. For å
væremer nøyaktig var jeg bekymret for at Gud ville kallemeg til å bli pastor
hvis jeg overga meg.
Edwin Orr hadde andre hindringer. Han var klar over det i sin ungdom.

Han skrev:
Jeg måtte overgi meg helt til Herren.... For første gang i mitt liv innså jeg

at Gud talte til meg. Den Hellige Ånd talte til mitt hjerte. Jeg sa til Herren at
jeg var helt villig til å overgi alt til Ham. Stemmen i mitt indre spurte: «Hva
med dine favorittsynder? ... Jeg bekjente dem og lovte aldri å gjenta dem
igjen. Den indre stemmen fortsatte: «Hva med din vilje?» Dette kom helt
overraskende på meg.... Så jeg sa til Herren: Jeg er klar til å reise dit du
ønsker jeg skal dra eller å bli hjemme.... Da talte Guds Ånd til meg om en
avgud jeg kjælte for i mitt liv. Det var en jente jeg elsket svært høyt. Herren
spurte om jeg var villig til å gi opp denne jenta om Han ba meg om det.
Plutselig forsto jeg at min vilje var en hindring her. Jeg ønsket ikke å gjøre
denne oppofrelsen. Etter det sluttet Den Hellige Ånd å tale til meg. På
samme tid ble hjertet mitt alarmerende tomt. Jeg merket dette med en
gang, og da følte jeg en lengsel etter å være fylt med Ånden. Denne gangen
overga jeg meg helt til Herren. Jeg var klar til å overgi selv denne delen av
livet mitt til Ham.... Hjertet mitt ble fylt med en ubeskrivelig kjærlighet,
glede og kraft.... For første gang i mitt liv følte jeg at jeg virkelig kjente min
Gud og Frelser, og at kristendommen var mer enn en lære eller filosofi. 39

Gud utrettet store ting gjennom Edwin Orrs liv.
I mitt tilfelle var hindringen jobbenmin, mens med Edwin Orr var det en

jente. Hva det ennmåtte være i ditt tilfelle, om du ikke har overgitt deg helt

___________
39 J. Edwin Orr, Volle Hingabe (Full Surrender) (Kassel, 1965), S. 108ff., forkortet.
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til Herren, så overgi deg selv og ditt problem i Hans hånd. Herren vil rikelig
velsigne deg.

Herren respekterer din avgjørelse
Hvis du var allvitende, ville du velge den samme veien Gud ønsker å lede
deg på. Vi kan riste av oss enhver frykt og våre reservasjoner når vi helt
overgir oss til Guds uendelige kjærlighet.
Gud vil aldri gå imot et menneskes frie vilje. Vår vidunderlige Gud

respekterer vår personlighet. Frihet er den mest verdifulle gaven Gud har
gitt oss. Gud venter derfor på vårt samtykke og går til handling bare når vi
ber Ham om det. Frihet er en guddommelig forutsetning. Kjærlighet kan
bare utvikle seg under frihet.

Må vi oppgi vår vilje for å overgi oss til Gud?
Mister vi ikke vår vilje helt når vi overgir oss til Gud? Blir vi ikke bare en
sprellemann, og Gud trekker i trådene? NEI!
Hvorfor ikke? Fordi ved å overgi oss helt til Gud bytter vi ut vår ukloke,

feilinformerte, uvitende og umodne vilje med Guds fullkomne, storartede
og vise vilje. Vi legger oss selv inn under guddommelig navigering.
Vi bør ikke oppgi vår vilje, bare feil bruk av den. Den viljen som bør

oppgis, er den viljen som er forskjellig fra Guds vilje. Den som iverksetter
vår stahet.
Ellen White skrev: «Noen sier: ‘Kan jeg ikke få det slik jeg vil og leve ut

meg selv?’ — Nei, du kan ikke få det slik du selv vil og likevel komme inn i
himmelriket. Ingen ‘på min måte’ er der. Ingen menneskelige løsninger vil
få plass i himmelriket. Våre veier må gi tapt for Guds vei.» 40 (Se også
Jes 53,6.)
Den som nekter å bli ledet av Gud og Hans Ord, lever ut fra sitt eget

begrensede sinn i stedet for å støtte seg til «guddommelig navigering.»
«Når vår vilje er i harmoni med Guds vilje, er den fortsatt intakt. Faktisk er
det galt å avstå fra den.» 41

«Når menneskets vilje samarbeider med Guds vilje, blir den allmektig.
Det sommågjøres påHans befaling, kan utrettes i Hans kraft. Alle Hans bud

___________
40 Ellen G. White, The Review and Herald, February 23, 1892.
41 H. W. Smith, Christsein täglich (Being a Christian Daily), S. 73.
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innebærer at vi blir utrustet.» 42 «Når vi lar Den Hellige Ånd lede oss, er vi
ikke innestengt og begrenset. I stedet lever vi i full frihet. I 2 Korinterbrev
3,17 (NB) leser vi: ‘...og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.’» 43

Omvendelsens andre velsignelser
«De som gir seg helt til Herren, vil bli ledet av Guds hånd. De er kanskje
ubetydelige og har tilsynelatende bare små evner, men de vil bli styrket,
renset og få ny innsikt hvis de tillitsfullt og i kjærlighet adlyder alle tegn på
Guds vilje. Etter hvert som de lærer å verdsette det Gud i sin visdom gir av
kunnskap, blir de betrodd et hellig kall og blir i stand til å leve et liv til
Herrens ære og kan være til velsignelse for verden. «Dine ord gir lys når de
åpner seg, de gir uvitende innsikt.» (Salme 119,130, NB).... I dag er det
mange som vet like lite om Den Hellige Ånds verk på hjertene som de
kristne i Efesos. Likevel er ingen sannhet blitt klarere framstilt i Guds ord.» 44

Livet under guddommelig navigering
Motsier ikke Ordspråkene 3,5,6 (NB) dette? Det står: «Stol på Herren av hele
ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn
ferdes,så gjør han stiene dine jevne.»
Mange mener dette betyr at de må skru av hjernen eller på andre måter

skru av sin evne til å resonnere. Ingenting kunne væremer galt. Gud ønsker
at vi skal bruke vår fornuft. Han inviterer oss til å knytte vår tenkeevne til
Hans uendelige tankekraft.
Ga ikke Gud Daniel og hans venner, som var lydige med hele sitt hjerte i

små ting så vel som i store ting, ti ganger større intelligens? Gud ønsker å
gjøre mest mulig ut av vår mentale kraft og samtidig knytte oss til Hans
uendelige sinn.
Det er som å kjøre bil med navigasjonsutstyr. Jeg må ta i bruk all min

fornuft for å kjøre, men det er et godt råd å stole på Gps’en når det gjelder
avkjøringer, fartsgrenser, trafikkmeldinger om kø eller omkjøringer, den
beste ruten for å komme framdit jeg skal eller hvor lang tid det tar å komme
dit.
___________
42 Ellen G. White, Christian Service Review and Herald Publishing Association,1999), p. 258.
43 David Wolkwitz, Der Weg zu einer kraft vollen Erweckung, (NRW-Vereinigung), S. 25.
44 Ellen G. White, Apostlenes liv og virksomhet, A & O, bind 6, side 196. [AA 283, 284]
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Jeg husker godt da jeg lånte en GPS for å prøve den ut en gang jegmåtte
være til stede i en begravelse i en ukjent del av München. GPS’en gjorde
jobben, og jeg kom fram uten noen problemer.
Stol på Gud, på Hans instruksjoner, på Hans målestokk, Hans råd og gå

avgårde under guddommelig navigering.

Tvil om instrumentene
Under andre verdenskrig tok et britisk fly av fra Sicilia med kurs for Nord-
Afrika. Siden alle flyplassene var blendet, måtte pilotene stole helt på
sine instrumenter. Selv om de ikke hadde brukt den tiden de hadde
beregnet ennå, viste instrumentene at de hadde nåddmålet. De tenkte at
det var umulig og fløy videre.
Ikke før de var langt ute i Sahara forsto de at de hadde tatt feil. De gikk

tom for bensin og måtte foreta en nødlanding i ørkenen. Siden de ikke
hadde nok vann ombord, døde hele mannskapet ombord av tørst. Da flyet
senere ble funnet, fant letemannskapet at alle instrumentene var helt i
orden. Flyet hadde kommet inn i en sterk luftstrøm og derfor nådd målet
fortere enn vanlig. Men pilotene stolte mer på sine beregninger enn sine
instrumenter, og det var skjebnesvangert for dem. De tok sin avgjørelse, og
det var feil avgjørelse. 45 Vi kan stole påGuds lederskap. Det er bedre å stole
på Guds Ord enn våre egne antagelser.

Folk med ryggrad
Vi blir ikke viljesvake når vi overgir oss til Kristus, i stedet vil vi bli et folk
med ryggrad som forsvarer vårt syn med visdom og høflighet.
Tenk på Daniel og vennene hans igjen. Som ungdommer viste de at de

hadde ryggrad og var lojale overfor Gud da de ble prøvd i forbindelse med
sin spiseseddel slik vi leser i Daniel 1. Eller tenk på den enestående
avgjørelsen de tok foran ildovnen slik det står om i kapittel 3 da de var
middelaldrende. Og tenk på deres holdning da Daniel sto foran løvehulen
slik det står om i kapittel 6.

___________
45 Aller Diener (Bern, Euro-Africa Division, 1983) II/III, s. 142.



38 KAPITTEL 2 Å OVERGI SEG TIL JESUS

Selvfølelse eller aktelse ved Kristus
Ingen som overgir seg selv til Kristus trenger å bekymre seg over sin
selvfølelse, fordi de har mye større aktelse gjennom Kristus.
I Helse og livsglede leser vi: «Mange som er kvalifisert til å gjøre et

utmerket arbeid, får gjort lite fordi de forsøker lite. Tusener går gjennom
livet somomde ikke har noenmeningmed å leve, ikke noe høyeremål å nå.
En av grunnene til dette er den lave selvfølelsen de har. Kristus betalte en
uendelig høy pris for oss, og han vil at vi skal verdsette oss selv i forhold til
den prisen Han betalte.» 46 En søster delte noe med meg etter at Hun
hadde begynt å vandre i Den Hellig Ånd: «Jeg har funnet min selvfølelse i
Kristus.»

Råd angående problemer med overgivelse
En ungmann trengte råd fordi han ønsket å bli fylt med Den Hellige

Ånd. Han strevde virkelig. Pastoren spurte ham: ’Har du helt og fullt
overgitt deg til Gud?’
’Jeg tror ikke jeg har gjort det helt og fullt.’
’Vel, ’ sa pastoren, ’da vil det ikke hjelpe noe å be [om å bli fylt med

Den Hellige Ånd], før du har overgitt deg helt og fullt til Gud. Ønsker du
ikke å overgi din vilje til Gud nå?’
’Jeg kan ikke,’ svarte han.
’Er du villig til å la Gud gjøre det for deg?’
’Ja,’ svarte han. ’Så be Ham gjøre det.’
’Å Gud, tømmeg fra min egen vilje. Få meg til å overgi meg til din vilje.

Legg bort min vilje for meg. Jeg ber i Jesu navn,’ ba han.
Så spurte pastoren: ’Skjedde det?’ ’Det må det ha gjort,’ sa han. ’Jeg

ba Gud om noe etter Hans vilje, og jeg vet at Han har bønnhørt meg og at
jeg har fått det jeg ba om (1 Joh 5,14-15). Ja, det har skjedd, min vilje er
lagt ned. 47

Så ba han om Den Hellige Ånd og tok imot Ham. Det er fantastisk at vår
kjærlige Far til og med er villig til å skape og levere betingelsene i oss når vi
ber Hamomdet.
Vi kan lære to ting fra denne mannens bønn. For det første var den unge

mannen kjentmeddet å bemed løfter. I sin bønn stolte han påHerrens løfter
___________
46 Ellen G. White, Helse og livsglede, Norsk bokforlag, 1995, s. 382. [MH.498]
47 R. A. Torrey, Der Heilige Geist—Sein Wesen undWirken (Frankfurt: 1966), s. 151; (The Holy
Spirit—His Nature and Ministry).
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om at Han svarer våre bønner med en gang når de er bedt etter Hans vilje.
For det andre bestemte den ungemannen seg for å ta imot hjelp fra Gud til å
overgi seg selv.

Styre livet med våre avgjørelser
Vi bør forstå at evnen til å ta avgjørelser ut fra en fri vilje er den ledende
myndigheten i våre liv. Jeg vil gjerne gi et eksempel for bedre å forklare
meningenmed denne egenskapen.
Skroget til passasjerskipet Queen Elizabeth veier 1.300 ganger mer enn

roret. Det betyr at roret er i stand til å styre en masse 1.300 ganger større
enn seg selv. Roret i vårt liv er i stand til å ta avgjørelser. Hvis vi bestemmer
oss for å overgi oss til Guds vilje, stiller Han all mulig nødvendig assistanse
til vår disposisjon.

Utfordringer
Når det gjelder overgivelse til Kristus, står vi overfor en beslutning om å
leve for oss selv eller å leve for Gud. Hver enkelt, særlig den unge,må spørre
seg selv om deres eget ego skal kontrollere deres liv eller om de ønsker å
tjene Gud. Materielle ting og sanselige gleder kan gi en illusjon av lykke,
men disse tingene gir ingen virkelig tilfredsstillelse, vi ønsker stadig noe
mer. Et ordtak sier at jo mer man har, jo mer vil man ha, hans klager har
ingen ende.
Til slutt vil vi innse at disse tingene har fått overtaket på oss.
En annen utfordring vi må ta med i betraktning er det faktum at andre

som har en viss myndighet over våre liv, for eksempel familie, skole,
menighet, arbeidsgiver eller samfunn, forventer ting fra oss som motsier
Guds forventninger. Når vi overgir våre liv til Jesus, vil vi få kraft ogmot til å
gi Guds forventninger høyest prioritet og være i stand til å forsvare vårt
standpunkt med visdom og høflighet. (Vennligst les om Daniels beslutning
i Daniel 1, vers 8 og om Herrens hjelp i ulike situasjoner i versene 9, 14, 15
og 20.)

Er det tilstrekkelig å overgi mitt liv én gang til Gud?
Vi begynner med en grunnleggende overgivelse til Jesus Kristus ved vår
omvendelse. Denne overgivelsen som skjer i bønn etter passende bibel-



40 KAPITTEL 2 Å OVERGI SEG TIL JESUS

undervisning og erkjennelse, blir forseglet ved dåpen og gjelder for all
evighet. Guds Ord kaller denne grunnleggende overgivelsen til Jesus, vår
pakt med Gud.
Daglig overgivelse er noe helt annet. Siden dette ofte også blir beskrevet

som innvielse, omvendelse eller helligelse, kan dette føre til forvirring. For
å gjøre dette klarere, vil jeg kalle dette innvielse. Daglig innvielse (eller
overgivelse eller omvendelse) betyr at i dag ønsker jeg å leve etter den
grunnleggende pakten jeg har gjort med Gud, jeg ønsker å stå for denne
pakten i dag. Derfor er det av uvurderlig betydning å be hver dag: «Herre,
jeg overgir meg selv til deg i dag med alt jeg er og alt jeg har.»
Bibelen sammenligner vår pakt med Kristus med et ekteskap. Hvis jeg

blir i pakten, trenger jeg ikke bekymre meg for noe i det hele tatt. Gud er i
stand til å ta vare på alt jeg har overgitt til Ham. Han holder alltid sitt ord.
Han vil ikke søke om skilsmisse.
Morris Venden kommenterer: «Det er åpenbart at det å bli gift ikke betyr

så mye om du ikke har planer om å forbli gift. Og du kan ikke forbli gift om
du i utgangspunktet aldri ble gift.» 48

For å beholde de positive resultatene av vår grunnleggende overgivelse,
er det nødvendig å være i Jesus. Det er derfor Jesus snakker om å «bli
[være] i Ham» syv ganger i Johannes 15, for eksempel i versene 5 og 7. «Den
som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett
ikke gjøre noe.» «Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere, kan dere be
om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.» (BGO)
Liv i overflod kommer av å være i Jesus. Gjennom fellesskap med Ham

blir vi i stand til å leve et fruktbart liv — et liv med glede, kraft og seier. Gud
er i stand til å gjøre store ting i våre liv. Når vi blir grepet av denne
sannheten, vil den revolusjonere våre liv.

Tenn flammen: «Siden jeg har en adventistbakgrunn, har jeg alltid være
omgitt av religion. Da jeg var 13, bestemte jegmeg for å bli døpt. Imidlertid
fortsatte mitt åndelige liv å være monotont, kjedelig. Ilden var ikke i meg.
Gud ga meg mulighet til å reise til USA i ett år. Jeg dro dit bare for å lære
engelsk og ha det moro. Men en kveld kalte Den Hellig Ånd på meg og sa:
‘Maël, er du sikker på at du er på rett sted?’ Da jeg kom tilbake fra USA
ønsket jeg å dra til Sverige. Men alle dørene var stengt.

___________
48Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith (Nampa, ID: Pacific Press Publishing
Association, 2003), s. 133.
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Jeg var helt på bunnen og visste ikke hva jeg skulle gjøre i mitt liv, da en
nær venn ga meg Helmut Haubeils bok Å være i Jesus. Den første kvelden
jeg leste, kunne jeg ikke stoppe. Den berømte stemmen var tilbake. Mens
jeg leste kveld etter kveld, kom endelig flammen tilbake. Jo mer jeg leste,
jo mer forsto jeg hva jeg gjorde feil — jeg manglet Den Hellige Ånd! Etter å
ha lest boken flere ganger forsto jeg ikke hvordan forandringen kunne skje.
Gud visste svaret, og uten at jeg var klar over det, ble det jeg snakket om,
mine meninger og mine holdninger forandret. Alt dette skyldtes at Den
Hellige Ånd strålte ut fra meg. Og plutselig åpnet dørene seg for meg i
Frankrike når det gjaldt et yrke. For meg var dette Guds verk, men fortsatt
var skuffelsen der fordi jeg ikke dro til Sverige. Flammen var der, men den
skinte ikke helt og fullt. Helmut Haubeil kom til Dammarie, Paris. Jeg dro
dit en fredag kveld, lørdag morgen og ettermiddag... Men fremdeles ikke
noe svar. Hvordan kan flammen tennes på nytt?
Søndag morgen kom svaret. Dette var den siste dagen. Mitt problem var

at jeg ikke var helt overgitt til Guds vilje. Jeg forsto at Den Hellige Ånd kalte
meg hele tiden, men etter at jeg tok imot den, var det også nødvendig å
overgi meg til Hans vilje og oppgi selvet. Uten en slik full overgivelse kan
ikke Gud virke gjennom oss slik Matteus 6,33 sier. Jeg har siden forstått at
slik overgivelse er grunnleggende i mitt forhold til Gud. Bare da kan
flammen skinne. Maël (L. R.)

La oss be:

“Far, vi takker deg så mye for at du ønsker at vi skal overgi oss til Deg
slik at vi kan bli velsignet. Hjelp oss til å leve et enklere liv og leve på
en måte som gjør at Du kan gjøre oss til en ny skapning. Hjelp meg til
daglig å overgi mitt liv til Deg uten forbehold og til å følge Deg i alle
ting ved Din kraft. Amen.”

_____________
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Glede ved Den Hellige Ånd
«Herren Jesus virker gjennom Den Hellige Ånd, for den er Hans
representant. Gjennom den innpoder Han åndelig liv i sjelen... Det
menneskelige hjertet vil aldri kjenne glede før det overgir seg til å bli formet
ved Guds Ånd.» Ellen White, RH 25. august 1896, avsnitt 6.

Ungdom og Den Hellige Ånd
Fra ungdomsavdelingen i et distrikt: Et utrolig resultat.
«Jeg er ungdomssekretær i South Queensland Conference med 12.200
medlemmer. En ung kvinne ga meg boken Veien til personlig oppvåkning.
Jeg ble sterkt grepet av innholdet, jeg kunne dele mange erfaringer. Vi ble
veldig velsignet av denne lille boken. Vi ga 300 eksemplarer til
ungdomlederne ved et ledermøte i vårt distrikt. Resultatet var helt utrolig.»
A.v.R. Forkortet, #138

En fjortenåring vinner over sin avhengighet
«Min fjorten år gamle sønn har begynt å be om Den Hellige Ånd og er blitt
helt forandret. Han har vunnet over sin avhengighet. Han lever nå et
seirende liv. Vi er så takknemlige til Gud for at han bruker den lille boken
Veien til personlig oppvåkning i min sønns liv.» Pastor A, #77

Vanskeligheter løst - Dåp
«Hennes yngste sønn haddemange problemermedmenigheten. Så hun ba
spesielt for ham i løpet av tiden med 40 dager med bønn sammen med en
bønnepartner. Resultatet var at sønnen forandret sitt liv og begynte å
forberede seg for dåp.» I.G., #16

Livet til en attenåring forandret seg
«En av våre distriktsledere ga sin attenåring en liten bok. Denne forandret
hans liv. Derfor ga faren mer enn 200 eksemplarer av boken til sønnens
klassekamerater i videregående skole.» C.H., #133

Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer!
Jes 60:1 BGO
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Å OVERIG SEG TIL JESUS | TIL KAPITTEL 2, DEL 2

1. Hvilken utfordring er det i den guddommelige invitasjonen til overgivelse?

2. Hva kan være til hinder for overgivelse? Hva kan hindre deg?

3. Hvilke fordeler er det å leve under guddommelig navigering?

4. Hva er nødvendig for at jeg kan ha et fungerende og nært forhold til
Kristus?

5. Hva er en viktig kontrollerende faktor i vårt liv?

Vår bønnetid

• Kontakt din bønnepartner og diskuter emnet.
• Be med din bønnepartner:
1. Om at Gud vil vise oss det sommuligvis hindrer oss i full overgivelse.
2. Om at Gud vil gi visdom og styrke så vi kan bruke viljen på riktig måte og
sette riktige prioriteringer i vårt liv.

3. Om at Gud vil gi oss større innsikt og at vår egenvilje ikke må være i
veien.

4. Om at Gud gir oss seier over fristelser og synd.
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K A P I T T E L 3 — D E L 1

JESUS BOR I DEG
Hvilken effekt har «Kristus i meg» på mitt liv?
Det beste vi kan oppnå: å være gjennomtrengt av

Guds fylde.

Å være i Kristus

«Religion betyr Jesus boende i hjertet.» 49

«Det er ved Ånden at Kristus bor i oss. Guds Ånd, som vi tar imot ved tro, er
begynnelsen til det evige liv.» 50

Legg merke til følgende:
▶ Jesus lever i oss ved Den Hellige Ånd.
▶ Vi tar imot Den Hellige Ånd ved tro.
▶ Dette er begynnelsen på det evige liv.

Kunnskapen om at Jesus ønsker å leve i meg ved Den Hellige Ånd, og
gjør nettopp det når jeg er fylt med Den Hellige Ånd, er svært verdifullt for
meg. Det er en fantastisk bibelsk sannhet.
Jesus ønsker ikke bare å ha et nært fellesskap med oss når Han lever i

oss ved Den Hellige Ånd, Han ønsker også at vi skal ha et harmonisk og
stadig dypere forhold til Gud. «Fortsett derfor å bli [bo]imeg, så skal jeg være
[bo] i dere.» Joh 15,4 (ELB) Dette er en fantastisk invitasjon og samtidig et
påbud. Dette betyr at et harmonisk kristenliv er mulig ved Guds kraft.
Jesus legger vekt på bli/være/bo elleve ganger i Joh 15,1-17. * Han

ønsker at vi skal ha et varlig forhold til Ham. Han knytter flotte og utrolige
løfter til denne tanken. «Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere, kan dere
___________

* Greskmeno betyr ‘bo’ eller ‘bli’ i betydningen ‘forbli,’ altså ‘fortsette å være.’
49 Ellen G. White, The Review and Herald, 24. mai 1892, avsnitt 4.
50 Ellen G. White, Slektenes håp, A & O bind 4 side 332. [DA 388]
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be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere» (vers 7 BGO). «Dette har Jeg
talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli
fullkommen» (v.11 BGO).
Ellen White tydeliggjør appellen «bo i Meg, og Jeg i dere» slik: «Å bli i

Kristus betyr [for det første] stadig å ta imot Hans Ånd. Det er [for det
andre] et liv i uforbeholden overgivelse til Hans tjeneste.» 51 Andre
steder sier hun: «En forbindelse med den guddommelige kraften er hvert
øyeblikk viktig for vår framgang. Vi kan ha hatt Den Hellige Ånd til en viss
grad, men ved bønn og tro må vi stadig søke mer av Ånden.» 52 Og videre:
«Han [Jesus] vil leve gjennom dem idet Han fyller dem med sin hellig-
gjørende Ånd og gir dem en levendegjørende fylde av seg selv.» 53 Vi kan se
på Davids bønn som et løfte til oss: «Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny
en stødig ånd i mitt indre!» (Salme 51,12 BGO)

Øse av Guds kraftkilde
Mange vet ikke hvordan de skalmotta kraft fra Gud. De lever i åndelig fattig-
dom selv om «Hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til liv
og gudsfrykt» (2 Pet 1,3 BGO.)
Et berømt oljefelt i Texas heter Yates Pool. Under en økonomisk krise i

USA var det en mann ved navn Yates som hadde en ranch med sauer. Han
var ikke i stand til å tjene nok penger til å betale gjelden sin med
sauedriften. Så komdet noenmenn fra et oljeselskap som informerte omat
de kanskje kunne finne olje på eiendommen hans. Selskapet foreslo at de
kunne gjøre en prøveboring der, og Yates signerte kontrakten.
Omtrent 400 meter under bakken fant de et enormt oljefelt. Og alt dette

tilhørte hr. Yates. Den dagen han kjøpte gården hadde han også fått
rettighetene til all olje eller andre naturressurser som var på den. Han
forsto ikke at han var multimillionær som levde i fattigdom. Hva var
problemet? Han visste ikke om oljen som var på eiendommen. 54

Vet du hva som står i 2 Peter 1,3.4? «Hans guddommelige kraft har
skjenket oss alt som tjener til liv og gudsfrykt» (BGO.) Lameg fortelle deg hva
som står videre med mine egne ord: Gjennom et nært forhold til Jesus, og
___________

51 Ellen G. White, Slektenes håp, A & O bind 5 side 228. [DA 676]
52 Ellen G. White, Ye Shall Receive Power (Review and Herald Publ. Asscn., 2012), s. 306.
53 Samme som ovenfor, side 305.
54 Dr. William R. Bright, Erfüllt mit dem Heiligen Geist—Wie erfährt man das?, 1971, s. 27.
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mens vi er i dette forholdet, kan vi stadig be med «de største og mest
dyrebare løfter.» (BGO)
I det øyeblikket vi ved tro på Kristus blir Guds barn, blir vi også arvinger,

og alle Hans ressurser står til vår disposisjon. Alt vi trenger for å være Guds
menn og kvinner og vitner som bærer frukt — inkludert visdom, kjærlighet
og styrke— står til vår disposisjon. Menmange kristne lever i åndelig fattig-
dom fordi de ikke vet hvordan de skal dra nytte av de åndelige rikdommene
som Gud allerede har øst over dem! Slik som hr. Yates før oljen ble
oppdaget på hans eiendom, lever de uvitende om sine ubegrensede
besittelser.
Og hva betyr det? «Uten denne forbindelsen kan ikke noe menneske bli

frelst. Uten at Kristi liv er i oss, kan vi ikke stå imot fristelsens stormer. Vår
evige sikkerhet beror på om vi bygger på den sikre grunnvoll. Mange bygger
i dag på en grunnvoll som ikke er blitt prøvd. Når regnet faller, stormen
raser og flommen kommer, vil huset falle fordi det ikke er grunnlagt på den
evige klippen, hovedhjørnesteinen Jesus Kristus.» 55

Be om Den Hellige Ånd
Det er en unik bibeltekst der vår Herre Jesus oppfordrer oss ti ganger til å
be om Den Hellige Ånd. Jeg kjenner ikke til noen annen tekst der Jesus
leder vår oppmerksomhet til noe med slikt ømt alvor enn Hans invitasjon
til å bo i Ham. Denne teksten er en lekse i å be. Teksten som handler om å
be om Den Hellige Ånd, finner vi i Lukas 11,9-13. Vi trenger ikke bare å lese
om igjen denne viktige uttalelsen, men også legge merke til det som står i
et annet kapittel: «Og i Ham er dere blitt fylt.» (Kol 2,10 BGO)
Ellen White skrev: «Til Jesus... ble Ånden gitt uten mål. Slik vil den også

bli gitt til enhver Jesu etterfølger som åpner sitt hjerte helt for å ta imot
Ham. Herren har selv sagt til oss: «Blir fylt av Ånden» (Ef 5,18). Denne
befalingen er også et løfte om at det er dette Han vil gjøre for oss. Det var
Guds vilje at hele Hans fylde «skulle ta bolig i Ham» (Kol 1,19) og «i Ham er
dere blitt fylt» (Kol 2,10).» 56

Her lærer vi:
▶ Den Hellige Ånd var i Jesus uten begrensning.
▶ Han ønsker at vi skal leve i full overgivelse slik at Den Hellige Ånd kan
være i oss i samme grad.

___________

55 Ellen G. White, Slektenes håp, A & O bind 5 side 151. [DA 599-600]
56 Ellen G. White, I naturens tempel, side 28. [MB 21]
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▶ Derfor ga Jesus selv dette budet: “Bli fylt av Ånden” (Ef 5,18).
▶ Hans mål er at vi skal ha et liv i overflod her (Joh 10,10; Kol 2,10) og evig
liv (Joh 3,16).

▶ Derfor er det nødvendig å være i Ham. Jesus i oss har store og verdifulle
konsekvenser.

Å be i tro

Vi ber i tro “for at vi ved troen kunne få Ånden” (Gal 3,14 BGO). “Uten tro er
det umulig å være til behag for Ham.” (Heb 11,6 BGO). “Kristus får bo i
hjertene deres ved troen” (Ef 3,17 BGO).
Det er nødvendig å vite at etter å ha bedt om Den Hellige Ånd, har jeg

virkelig fått Ham. Vår fantastiske Gud har vist oss hvordan vi i Ham lett kan
få tro ved å be med løfter. (Se kapittel 5 i boken Veien til personlig
oppvåkning, «Nøkkelen til praktisk erfaring», side 79, hvor dette temaet er
tatt oppmer grundig.)
Ellen White sier til og med: «Ånden venter på at vi skal kreve den og ta i

mot den.» 57 David Wolkwitz kommenterer slik:
«Kan du forestille deg å ‘kreve’ noe av Gud? I dette tilfellet den spesielle

gaven: Den Hellige Ånd. En slik tanke får oss til å grøsse av frykt. Det høres
ut sommangel på respekt og til ogmed blasfemisk bare å tenke på slikt. Og
likevel bruker Herrens budbringer dette uttrykket i flere skrifter. Hvamener
hun med det? For det første at vi bør innse at Gud er mer enn lykkelig over
å kunne gi oss denne gaven fordi Han elsker oss, og vi trenger den sårt. For
det andre betyr dette at denne gaven er ekstremt viktig for oss. Siden vi blir
fortalt at denne gaven venter at vi skal gjøre krav på den, viser det oss
tydelig at når vi lengter etter Jesu kontinuerlige nærvær i våre liv slik at Han
kan lede og veilede oss, og vi vet at vi er helt overgitt til Gud, da kan vi i tro
og tillit legge fram vårt krav. Vi trenger å tenke nøye over dette.» 58

Å gjøre krav på noe innebærer sterk interesse i noe du absolutt trenger
eller ønsker å ha. Det tyder på at den som ber, mener det alvorlig. Vi bør
legge bort våre hemninger når det gjelder å «gjøre krav på» noe. «Han [Gud]

___________

57 Ellen G. White, Ord som lever, side 74. {COL 121]
58 David Wolkwitz, Der Weg zu einer kraft vollen Erweckung (The Way to a Powerful Revival)
(NRW, Abt. Heimatmission), s. 205.
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ser gjerne at de stiller de aller største forventninger til Ham, slik at de kan
herliggjøre Hans navn.» 59

Ved å overgi oss selv til Jesus med hele vårt hjerte ved tro, får vi Guds
store gave — Den Hellige Ånd.

Apostelen Paulus’ fantastiske forbønn
La oss se på Efeserbrevet 3,14-21 hvor vi finner en fantastisk forbønn fra
Paulus for menigheten i Efesos. Denne bønnen har følgende struktur:
1. Han ber om indre styrke ved Den Hellige Ånd for dem,
2. så Kristus kan bo i deres hjerter,
3. slik at de kan erfare fullt ut Hans kjærlighet og at denne guddommelige
kjærligheten kan være rotfestet og grunnfestet i dem

4. og at de kan være fylt med hele Guds fylde.
5. Her ser vi tydelig Guds handlemåte med oss: Ved å være fylt med Den
Hellige Ånd bor Kristus i oss og vi får erfare en positiv forandring i vår
karakter — frukt av Åndens vekst.

«Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far – fra
Ham som ethvert farsforhold i den himlene og på jorden har fått sitt navn –
og jeg ber om at Han vil gi dere å bli styrket med kraft ved Sin Ånd i det
indre menneske, etter Hans herlighets store rikdom, det vil si at Kristus
får bo i hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i
kjærlighet, for at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de
hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, og å kjenne
Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele
Guds fylde. ” (Ef 3,14–19 BGO)

Hvordan kan jeg få indre styrke?
Grunnlaget for vårt religiøse liv går fram av Efeserne 3,16 BGO: «At Han vil gi
dere å bli styrket med kraft ved Sin Ånd i det indre menneske, etter Hans
herlighets store rikdom.»
Vi trenger styrke hver dag. Et liv fylt med styrke fører med seg glede. Vår

vidunderlige Herre ønsker at vi skal ha styrke i overflod i våre liv. Denne
indre styrken får vi ved Den Hellige Ånd. Boken Veien til personlig
___________

59 Ellen G. White, Slektenes håp, A & O, bind 5, side 219. [DA 668]
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oppvåkning, side 60, viser hvorfor det er nødvendig å vie oss selv til Jesus
hver dag og be hver dag omDen Hellige Ånd. Og når vi ber med løfter kan vi
være sikre på at vi får Den Hellige Ånd så snart vi ber om det. Igjen ønsker
jeg å anbefale deg å lese denne boken — det er så viktig.

Kristus i oss
Hva blir det neste steget ifølge vers 17? «At Kristus får bo i hjertene deres
ved troen.» (BGO)
Er vi i tilstrekkelig grad klar over denne praktfulle sannheten? Når vi

lever i Den Hellige Ånd er det et faktum at Jesus bor i våre hjerter. Vi kan
verken føle eller måle dette. Vi må tro det. Hvis du tror dette, snakk med
ham omdette nå og da og si til Ham: «Takk, Herre Jesus, for at du bor i mitt
hjerte.» Eller: «Herre, Jeg er så glad for at du bor i meg.»
Andrew Murray sier: «På denne måten tar Jesus deg inn i et fellesskap

med seg selv i den hensikt at Hans liv blir en del av ditt liv.» 60

Ellen White føyer til: «Den Hellige Ånds innflytelse er Kristi liv i sjelen.» 61

Og «i planen for å gjenoppbygge Guds bilde i mennesket, ble det sørget
for at Den Hellige Ånd skulle virke på menneskenes sinn og være som Kristi
tilstedeværelse, en formende kraft i menneskets karakter.» 62

Og også: «En frisk Kristen er en som har Kristus dannet i sitt indre, håpet
om herligheten [Kol 1,27].» 63

Teksten sier at Kristus bor i våre hjerter ved tro. Tillit er grunnlaget for
troen. Det handler om å betro hele vårt liv til Jesus — den første over-
givelsen i vårt liv og deretter, som følge av dette, den daglige overgivelsen
til Jesus Kristus.

Hvilken forbindelse er det mellom tro og følelser?
Guds Ord sier: «At Han vil gi dere å bli styrket med kraft ved Sin Ånd i det
indre menneske, etter Hans herlighets store rikdom, det vil si at Kristus får
bo i hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i
kjærlighet.» (Ef 3,16-17) Vi fylles av Den Hellige Ånd for at Jesus Kristus skal
bo i våre hjerter, og dette skal skje ved tro.
___________

60 Andrew Murray, Bleibe in Jesus (Remain in Jesus) (Leun, 2012), s. 149.
61 Francis D. Nichol, red., Seventh-day Adventist Bible Commentary, 2001, bind 6, side 1112.
62 Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, 8. februar; side 47.
63 Samme som over, 4. februar; side 43.
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Jesus sa: «Den som tror på Meg, ut fra hans indre skal det, som Skriften
har sagt, flyte strømmer av levende vann.» (Joh 7,38 BGO) Vimå alltid være
oppmerksom på dette. Hvorfor? Kjernen i tro er tillit. Jeg har tillit til det
Jesus har sagt. Han sa om sin Far: «Ditt Ord er sannhet.» (Joh 17,17 BGO)
EllenWhite sa: «Tro sår seg selv ved Guds løfter og gjør krav på dem i visshet
om at Han vil gjøre som Han sa Han ville.» 64

Å ha tillit til Gud betyr at vi stoler på Hans Ord, jeg har tillit til Guds Ord.
Hvordan er det når jeg handler etter mine følelser? Da stoler jeg på noe i

meg selv. Roger J. Morneau, som Gud reddet ut fra Satans menighet, åpnet
våre øyne: «Åndene [demonene] oppfordrer folk til å lytte til sine følelser i
stedet for Kristi Ord og Hans profeter. Åndene kunne ikke få kontroll over
folks liv på en bedre måte uten at de oppdaget hva som skjedde.»..65 Vi
søker ikke etter en emosjonell eller mystisk erfaring.
Tro betyr at vi har tillit til Gud og Hans Ord idet vi løfter opp Bibelen som

bindende for våre liv og ikke bare en bestanddel eller pynt. Mange
argumenterer for at vi ikke kan lyde Guds Ord i egen kraft. Det er sant for
kjødelige kristne. Men den som lever i Den Hellige Ånd har Jesus i sitt hjerte
og er utrustet til å lyde Guds Ord. Romerne 8,4 BGO sier: «At lovens
rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjøttet,
men etter Ånden.» (Mer om dette i kapittel 4, Lydighet i Jesus.)
Å ha tillit til Gud og erfare hvordan Hans løfter alltid blir oppfylt i våre liv

vil styrke vår tro påHamog gir oss dype røtter i Hans kjærlighet. Til syvende
og sist tilfredsstiller Guds kjærlighet våre hjerters dypeste behov. Det er
som et lite barn i sin fars armer som opplever velvære og trygghet. Barnets
følelser kan forandre seg siden det fremdeles er umodent. Men når barnets
følelser forandrer seg, betyr ikke det automatisk at farens kjærlighet har
endret seg. Når vi modnes i Guds kjærlighet, innser vi at våre overfladiske
følelser ikke kan si oss noe sikkert om vårt forhold til Gud. Våre følelser er
upålitelige fordi de er ustabile. Vår sikkerhet kommer fra vår tillit til Gud og
Hans trofaste Ord.
Vi trenger ikke å søke desperat etter følelser. Når Kristus lever i oss ved

Den Hellige Ånd, vil Åndens frukt stadig vokse i oss. Dette er gaver med
dypere emosjoner fra Den Hellige Ånd. Glede spiller en tydelig rolle her.
«Sørg ikke, for gleden i Herren er deres styrke.» (Neh 8,10 BGO) I et liv i tro,

___________

64 Ellen G. White, The Signs of the Times, 22. mai1884, avsnitt 3.
65 Roger J. Morneau, A Trip Into the Supernatural, 1999, side 43.
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vil det ikke mangle glede, den vil heller være styrket i oss på grunn av vårt
liv med Gud.
I framtiden vil det være avgjørende for oss å skjelne mellom å være

disippel i tillit til Gud og det å være disippel etter våre følelser. Den store
fristeren vil vise oss flotte ting, til og med om Jesus, men bak denne
åpenbaringen er det et lokkemiddel som virker gjennom våre følelser og
mystisisme. Det vil gå så langt at folk synes å ha en flott ‘troserfaring’ og
begynner å stole helt på sine følelser i stedet for Guds Ord. De kan til ogmed
tro at de ikke trenger Guds Ord siden de mener de får åndelig veiledning
gjennom sine emosjonelle erfaringer.
Jesu ord taler tydeligmot dette i Matteus 7,21-23 BGO: «Ikke alle som sier

til Meg: «Herre, Herre», skal komme inn i Himlenes rike, men den somgjør Min
himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: ‘Herre, Herre, har vi
ikke profetert i Ditt navn og drevet ut demoner og gjort mange kraftige
gjerninger i Ditt navn?’ Men da skal Jeg si rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Gå
bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!’» Vi kan bare si: Ha tillit og vær
lydig, for det er ikke noen annen måte å være lykkelig i Jesus enn å ha tillit
og adlyde. (Se Veiledning for menigheten, bind 2, side 48. [5T 199-202]

Hvorfor er det så viktig å hele tiden være
overgitt til Gud?

I Romerne 12,1 BGO ber Gud oss om følgende gjennom apostelen Paulus:
«Jeg ber dere derfor på det sterkeste, søsken, ved Guds barmhjertighet, at
dere framstiller deres kropper som et levende, hellig og velbehagelig offer for
Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Og i Ordspråkene 23,26 BGO
finner vi denne invitasjonen: «Min sønn, gimeg ditt hjerte, og la dine øyne ha
sin lyst i mine veier!» Betydningen av overgivelse er forklart i mer detalj i
kapittel 2:Overgitt til Jesus. Det er også godt forklart i boken Veien til Kristus
i kapittel 5: Overgivelse.
Vår overgivelse til Guds kjærlighet gir stor velsignelse. Hvis Jesus får

veilede våre liv, kan Han frigjøre oss fra selvets tyranni (all misunnelse,
sinne, krangel osv.) Ellen White sier: «Å formidle Ånden er å formidle Kristi
liv. Det gjør at mottageren blir gjennomtrengt av Kristi egenskaper.» 66 «Vi
vinner ikke seier etter hvormange vi er,men gjennom full overgivelse av vår
sjel til Jesus.» 67

___________

66 Ellen G. White, Slektenes håp, A & O bind 5 side 354. [DA 805]
67 Ellen G. White, Sons and Daughters of God, Review and Herald, 2003, side 279.
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Å fatte en åpenbart hemmelighet
La oss gå til Efeserne 3,18 BGO, første del: «...for at dere skal være i stand til
å fatte, sammen med alle de hellige.» Hva skulle vi fatte? Akkurat det som
det forrige verset forklarte: Hemmeligheten at Jesus lever i oss (ved Den
Hellige Ånd) og at våre liv derved blir forandret fordi vi er rotfestet og
grunnfestet i Guds kjærlighet. Dette betyr at Jesus utvikler sin karakter i
oss.
En trosbror skriver: «Sannheten omå ‘være i Kristus’ og ‘Jesus i oss’ er så

enkel og likevel så vanskelig å fatte at de fleste kristne ikke fullt ut har
forstått den.» 68

Paulus sier i Kolosserne 1,25-26 BGO: «For den ble jeg en tjener etter den
Guds forvaltning som ble gitt meg for dere, å oppfylle Guds Ord, mysteriet
som i tidligere tider og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå er
blitt åpenbart for Hans hellige.» Hvilken hemmelighet? Vers 27 sier: «For
dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet som ligger i dette
mysteriet blant hedningene, det er: Kristus i dere, håpet om herligheten.»
Mysteriet som har vært skjult for tidligere slekter, og nå er åpenbart, er

at Jesus Kristus selv ønsker å leve i oss gjennom Den Hellige Ånd. Teksten
sier at dette er vårt håp om herlighet. Det betyr at fylden av det livet Gud
ønsker for vårt nåværende liv og som samtidig skjenker oss evig liv, derfor
er garantert.
Ellen White utdyper denne hemmeligheten kalt ‘Kristus i dere’ håpet om

herlighet (Kolosserne 1,27) som følger: «Kunnskap om dette mysteriet gir
oss en nøkkel til alle andre. Den åpner universets skatter for sjelen,
muligheten for uendelig vekst.» 69 Bibelen bruker ofte uttrykk som
‘Kristus i dere’ og lignende uttrykk som ‘i Kristus’, ‘i Ham’, ‘i Herren’ og ‘i den
Elskede’. Disse uttrykkene er brukt 170 ganger i Det nye testamentet. For
eksempel er disse uttrykkene nøkkelord i Paulus’ brev til Efeserne. Og tenk
på hans eget vitnesbyrd: «Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever
i meg.» (Gal 2,20 BGO) I Romerne 15,8 skriver han: «Jeg våger ikke å snakke
om noe annet enn det Kristus har virket vedmeg»
Blant andre kjente tekster finner vi disse: «Men Gud være takk som alltid

leder oss triumferende i Kristus.» (2 Kor 2,14 BGO) «Om noen er i Kristus, er
han en ny skapning.» (2 Kor 5,17 BGO) Fokus her er på den
karakterforandringen som er Åndens frukt: «Skapt i Kristus Jesus til gode
gjerninger» (Ef 2,10 BGO) «De døde i Kristus skal først stå opp.» (1 Tess 4,16
___________

68 Dennis Smith, Spirit Baptism and Abiding in Christ, 2010, side 12.
69 Ellen G. White, Education.Nampa, 2002, side 172.
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BGO) «Men den somholder Hans Ord, i ham er i sannhet Guds kjærlighet gjort
fullkommen. Ved dette vet vi at vi er i Ham.» (1 Joh 2,5 BGO) «For det som var
umulig for loven, siden den varmaktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud
ved å sende sin egen Sønn i syndig kjøtts lignelse og for syndens skyld: Han
fordømte synden i kjøttet, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss,
vi som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden.» (Rom 8,3-4 BGO) Hvis vi
slår opp i en bibelordbok, finner vi mange slike verdifulle tekster under
nøkkelorden ‘i Kristus’, ‘I den Elskede’, ‘i Herren’, ‘i Ham’ (Kristus).

Enten ‘i Kristus’ eller ‘utenfor Kristus’
E. Stanley Jones har sagt: «Paulus...fokuserer på uttrykket ‘i Kristus’ og
bruker det 97 ganger i sine brev... Med nøye granskning innså han at disse
to ordene deler menneskeheten inn i to grupper, ‘i Kristus’ og ‘utenfor
Kristus’. ... De som er ‘i Kristus’ er ‘i livet’ og den som er ‘utenfor Kristus’ er
‘i døden’. 70

___________

70 E. Stanley Jones, In Christ (London: Hodder and Stoughton, 1961), side 9.



Derfor er det da
ingen fordømmelse

for dem som er i Kristus Jesus,
de som ikke vandrer etter kjødet,

men etter Ånden.

Romerne 8,1 (BGO)

54



Veiledning for ettertanke og samtale
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1. Hva er sann religion ifølge Ellen G. White?

2. Hva er like viktig som å slippe Jesus inn i våre hjerer?

3. Hvilken rolle har vår tro eller tillit til Gud når det gjelder å ta imot Den Hel-
lige Ånd?

4. Hvorfor er det så viktig at vårt forhold til Jesus bygger på tillit til Ham og
Hans Ord og ikke våre følelser?

5. Når Kristus bor i oss ved Den Hellige Ånd, vokser Hans karakter fram i oss,
noe som er Åndens frukt. Hvilken betydning har det for ditt liv?

Vår bønnetid

• Kontakt din bønnepartner og diskuter emnet.
• Be med din bønnepartner:
1. Om forståelse og besittelse av sann religion - at Jesus lever ved tro i
våre hjerter.

2. Om at vi med fast besluttsomhet må overgi våre hjerter til Jesus.
3. Om en dypere opplevelse av Den Hellige Ånds nærvær i våre liv.
4. Om riktig prioritering av våre følelser og hvordan vi skal håndtere dem.
5. Om glede som stadig vokser og blir mer synlig, den gleden som Kristus
gir oss.

JESUS BOR I DEG | TIL KAPITTEL 3, DEL 1
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K A P I T T E L 3 — D E L 2

Effekten av ‘Kristus i dere’

Hvordan kan vi frigjøres fra syndens makt?
Blir vi ‘kjødelige’ igjen når vi synder?

Ellen White om “Kristus i dere”
«Når Guds folk blir ett i Åndens enhet, vil all fariseisme, all
egenrettferdighet, som var det jødiske folks synd, bli renset ut av alles
hjerter. Kristi preg vil være på hvert enkelt lemav hans legeme, og hans folk
vil være som nye vinsekker som han kan helle sin nye vin i, uten at de
revner. Gud vil avdekke den hemmelighet som har vært skjult fra evige
tider. Han vil “kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne
hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus blant dere, håpet om
herlighet!” (Kol 1,27-29.)» 71

Josef, Daniel og hans venner
«Du bør gjøre alt for å følge disse prektige unges eksempel. Skam deg aldri
over hva du står for,men la det skinne klart, og fold det ut slik atmennesker
og engler kan betrakte det med forundring. La deg ikke lede av falsk
beskjedenhet, av falsk forsiktighet som kan få deg til å velge noe som er
imot hans råd. Avlegg en bekjennelse om din tro gjennom dine utvalgte
ord, en konsekvent handlemåte og din fromhet, og bestem deg for at
Kristus skal få innta tronen i sjelens tempel. Legg dine talenter uten
betingelser ved hans føtter, slik at de kan bli brukt i hans tjeneste.» 72

Familieliv
«Kristus skaper samhold. — Dersom Guds vilje blir oppfylt, vil mann og
hustru respektere hverandre og utvikle kjærlighet og tillit. Alt som truer
___________

71 Ellen G. White, På fast grunn, bok 1, s 382.3. [1SM 386]
72 Ellen G. White, Ung i dag, side 23.1. [MYP 28]
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freden og samholdet i familien, burde lukes bort med fast hånd, slik at
vennlighet og tillitsfull kjærlighet kan få vokse fritt. Når vår omgang med
andre mennesker er preget av ømhet, overbærenhet og kjærlighet, vil den
samme ånd bli gjenspeilt og lyse opp vår vei. Når Guds Ånd får sette sitt
stempel på hjertene, vil ingen være uskikket for ekteskapet. DersomKristus
får vinne skikkelse i oss, han som er håpet om herlighet, vil hjemmet være
preget av kjærlighet og samhold. To hjerter der Kristus bor, vil alltid være
enige. De er begge på vei mot det sted som Kristus er gått bort for å gjøre i
stand til alle som elsker ham.» 73

«Dere ønsker å ha slike hjem som Abraham. Han ledet hele sitt hus til å
følge ham. Han lærte dem å lyde Guds bud. Dette er lekser dere mødre
tålmodig bør lære deres barn. Dere har ikke råd til å bruke tid til å studere
siste mote. Lær dem at de er Kristi eiendom. Vi former vår karakter i dag.
Unge menn, unge kvinner, dere avgjør deres lodd i framtiden i dag. Slipp
Kristus inn. Han vil bevare dere fra fristelser.» 74

Å overvinne
«’Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er
blitt nytt.’ (2 Kor 5,17 BGO) I Kristi kraft har mennesker brutt med syndige
vaner og gitt opp egenkjærligheten. Spottere viser ærefrykt, drankeren blir
edruelig og den ryggesløse ren. Mennesker som tidligere liknet Satan, er
blitt forvandlet etter Guds bilde. Denne forvandlingen er i seg selv den
største av alle undergjerninger. Å bli forvandlet ved Ordet er en av de
største hemmeligheter som finnes i Guds ord. Det er ufattelig og kan bare
bli trodd. Eller som det står skrevet: ‘Kristus i dere, håpet om herligheten’
(Kol 1,27 BGO)» 75

Jesu brev
«I ethvert av sine barn sender Jesus et brev til verden. Er du et Guds barn,
så sender Han i deg et brev til den familie, den by og den gate der du
oppholder deg. Jesus som bor i deg, ønsker å tale til hjertene hos dem som
ikke kjenner Ham. De leser kanskje ikke Bibelen, eller de kjenner ikke den
stemme som taler i den, og de ser ikke Guds kjærlighet i Hans gjerninger.
___________

73 Ellen G. White, Det kristne hjem, s. 90.1. [AH 120]
74 Ellen G. White, Temperance, 2004, s. 290-291.
75 Ellen G. White, Apostlenes liv og virksomet, A & O, bind 6, s. 324 [AA 476]
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Men hvis du er en sann Jesu representant, er det mulig at de gjennom deg
kan komme til å forstå noe av Hans godhet og bli ledet til å elske og tjene
Ham.» 76

Den personlige siden av Guds kjærlighet
Ved den nære forbindelsen Kristus ønsker å ha med oss ved Den Hellige
Ånd, viser han oss på en spesiell måte den personlige siden ved Guds store
kjærlighet. Det er umulig å helt fatte at Kristus lever i meg. Men Hans Ord
forsikrer oss om dette, som gjør det til en realitet.
En far var på utenlandsreisemed sin sønn og ønsket å forklare hamGuds

kjærlighet. Faren sa: «Se framover forbi baugen av skipet og nå over
akterenden — Dette viser bredden i Guds kjærlighet. Nå se opp mot
himmelen—Dette er høyden i Guds kjærlighet. Og se ut over vannet. Havet
er dypt under oss. Dette viser dybden i Guds kjærlighet.» Ungdommen
tenkte over denne forklaringen en stund, så utbrøt han med strålende
ansikt: «Pappa, vet du hva det beste ved dette er? Vi er midt i det!»
Hver den som innvier sitt liv til Kristus og er fylt med Den Hellige Ånd er

midt i Guds kjærlighet. Det er ikke noe bedre sted vi kan leve. Jeg ber hver
morgen om at vår vidunderlige Far må holde meg der.

Det ultimate livsmålet: Et liv i overflod
I Efeserne 3,19 vil Paulus at vi skal forstå Jesu kjærlighet for oss og at vi ved
den kjærligheten kan fylles med Guds fylde. Dette verset sier: «Og kjenne
Kristi kjærlighet somovergår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds
fylde.» (BGO)
Kan vi se at dette avhenger av at Kristus lever i oss? Det er den eneste

måten vi kanmotta Guds fylde på. Kristus sier i Joh 10,10 at Han kom slik at
vi kan ha et liv i overflod. Kolosserne 2,9-10 sier: «For i ham bor hele
guddommens fylde legemlig. Og i ham er dere blitt fylt.» (NB) Har dumottatt
Guds fylde? Gud ønsker å gi den til deg. Ta de nødvendige stegene.

___________

76 Ellen G. White, Veien til Kristus, s. 137.2. [SC 115]
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Svar som overgår våre bønner
Vi kan be om at Herren svarer våre bønner etter sitt løfte i Efeserne 3,20:
«Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår,
etter den kraft som virker i oss.» (BGO) Vi kan be og gjøre krav på dette løftet,
slik at vår vidunderlige Herre ikke bare svarer våre bønner, men overgår vår
bønn, utover vår forstand, og rikelig velsigner etter rikdommen i Hans
herlighet og kraft. I tillegg kan vi be etter Jeremia 33,3 om at Gud svarer vår
bønn og åpenbarer storhet og makt for oss: «Kall på Meg, så skal Jeg svare
deg og vise deg store og ufattelige ting, ting du ikke kjenner.» (BGO)

Hvilken effekt har det at Jesus lever i meg?
«Men det er av Ham at dere er i Kristus Jesus, Han som for oss ble visdom fra
Gud, og rettferdighet, helliggjørelse og forløsning» (1 Kor 1,30 BGO). Kristus
ble visdom for oss. Vi kan opptre klokt med Kristus i oss. «For visdom er
bedre enn perler, og alt en kunne ønske seg, kan ikke lignes med den» (Ord
8,11 BGO). Uten å være i Kristus, kan vi være veldig intelligente. Men vi kan
være veldig dumme på samme tid. La oss huske Adam og Eva. De var svært
intelligente og oppførte seg svært dumt da de ville bestemme selv i stedet
for å ha tillit til Gud. Det at jeg ‘er i Kristus’ avgjør om jeg er både intelligent
og klok. «Visdommen styrker den vise, mer enn ti makthavere som er i byen»
(Fork 7,19 BGO).
Kristus er gjort til rettferdighet for oss. Det betyr at den rettferdigheten

som gikk tapt ved syndefallet, kan vi få tilbake ved Ham. En verdifull tekst
er Romerne 8,3-4 BGO: «Det gjorde Gud ved å sende sin egen Sønn...Han
fordømte synden i kjøttet, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss,
vi som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden.» Legg merke til at teksten
sier at rettferdighetens krav er oppfylt gjennom Jesus i dem som vandrer i
Ånden. Det er slik Jesus lever i oss.
Dennis Smith skriver: «Rettferdiggjørelse ved tro har to sider:

frikjennelse og helliggjørelse. Rettferdigheten innebærer at Gud setter den
troende fri fra synd og straff og kler den angrende synder med Kristi
rettferdighet (fullstendig lydighet).77

Slik gjøres det en fantastisk handel: Kristus tar min skyld og gir meg Sin
rettferdighet. Ved denne handelen står vi for Faderen som om vi aldri har

___________

77 Dennis Smith, 40 Days: Prayers and Devotions to Revive Your Experience With God,
bok 2, side 18.
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syndet. «Så langt som øst er fra vest, har Han tatt våre overtredelser bort fra
oss» (Salme 103,12 BGO). Ved Guds nåde kan vi gå gjennom livet fri fra
skyld.
Kristus er gjort til helliggjørelse for oss. Hva betyr helliggjørelse? «Sann

helliggjørelse betyr fullkommen kjærlighet, fullkommen lydighet og
fullkomment samsvarmedGuds vilje.» 78 Viktigheten av at Kristus bor i oss
og et liv i lydighet med glede, blir tatt opp i mer detalj i kapittel 4: «Lydighet
i Jesus.» Kristus er gjort til frelse for oss, det betyr tilgivelse av all vår skyld,
frihet fra syndens trelldom og evig liv i Guds herlighet. Jesus betalte prisen
ved sitt offer.
I den tiden de solgte slaver fra Afrika, hadde fangene en jernkrage låst

fast rundt halsen og var lenket til hverandremed kjetting. Av og til ble en av
disse stakkars menneskene kjøpt fri underveis. Så snart løsepengene var
betalt, ble fangene satt fri fra jernkragen sin. Jesus har løskjøpt oss, Han har
betalt for oss.
Jesu tankesett vil utvikle seg i oss steg for steg. Vi kan gjøre krav på

Filipperne 2,5 BGO: «La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus.»
Når vi slipper Jesus inn, vil Han la sin måte å tenke på og væremåte utvikle
seg i oss. Da elsker vi det Han elsker. Vi holder oss borte fra de tingene Han
ikke ønsker.

Jesus gjør gode gjerninger i meg
Guds Ord sier i Efeserne 2,10 BGO: «For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle
vandre i dem.» Gud har gjort gode gjerninger ferdige for deg og meg — hvis
vi er ‘i Kristus’ — slik at vi kan gjøre dem ved å fullføre de oppgavene vår
Herre har planlagt på en genial måte. Ved å arbeide for Ham og andre i
dette arbeidet, spiller disse tre tingene inn:
1. En konstant helbredelse av min egoisme fordi jeg arbeider for andre.
2. Andre mottar velsignelser gjennommeg.
3. Herren sender store velsignelser tilbake til meg. 79

Gjennom dette vil vi vokse i tro. Våre praktiske , mentale og åndelige
evner vil vokse, vår glede og kraft vil øke, og i alt dette arbeider vi for Guds
___________

78 Ellen G. White, Apostlenes liv og virksomhet, A & O, bind 6, side 387 [AA 565]
79 Book 3 i en miniserie Steps to Personal Revivalmed tittel “Spirit-Filled Co-Workers of
Jesus—How Can I Become That?” (2019).



61

rike. Denne oppgaven forbereder oss for Guds rike. Og her kommer et annet
stort spørmål inn: Arbeider jeg for Gud i min menneskelige kraft eller kan
vår Herre arbeide gjennommegmed sine guddommelige evner? 80

Han utruster meg til å være sitt vitne
Siden Jesus kom «for å søke og frelse det som var fortapt» (Luk 19,10 BGO),
vil han naturligvis lede andre til frelse gjennommeg. « Jesus som bor i deg,
ønsker å tale til hjertene hos dem som ikke kjenner Ham.» 81 «Men dere skal
få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om
Meg» (Apg 1,8 BGO). Vi kommer tilbake til dette i kapittel 5: «Tiltrekkende
tro gjennom Jesus.»
Gud oppfordrer oss til stadig å be «i Den Hellige Ånd» (Jud 20 BGO). Når

Kristus lever i oss ved Den Hellige Ånd, kan vi be i Den Hellige ånd samtidig
som vi ber i Jesu navn. Jesus forsikrer oss: «Hva som helst dere ber om i Mitt
navn, det skal Jeg gjøre, så Far skal bli herliggjort i Sønnen.» (Joh 12,13 BGO)
Vi blir tydelig fortalt: «Vi må ikke bare be i Kristi navn. Vi må be med Den
Hellige Ånd som vår inspirasjonskilde.» 82

Hva betyr det å be i Jesu navn? «Men å be i Jesu navn betyr mer enn bare
å nevne dette navn ved begynnelsen og slutningen av en bønn. Det betyr å
be i Jesu navn og ånd, mens vi tror på hans løfter, stoler på hans nåde og
gjør hans gjerninger.» 83 Å be i Jesu navn har altså fire aspekter:
1. Å be i Jesu ånd betyr å være fylt med Den Hellige Ånd.
2. Å tro på Hans løfter, gjøre krav på løftene mens vi ber.
3. Å stole på Hans nåde i tro, i det vidunderlige gjensidige tillitsforholdet
med Gud.

4. Å gjøre Hans gjerninger, for eksempel i Hans Ånd ved å være lydig i alle
ting.

Når vi er i Kristus, er alle disse betingelsene oppfylt ved Hans nåde. Slik
blir bønn i Jesu navn å be i Hans kraft. Han lovte å besvare våre bønner.

___________

80 For flere detaljer, les:www.steps-to-personal-revival.info under “Development.”
81 Ellen G. White, Veien til Kristus, side 137.2. [SC 115]
82 Ellen G. White, Ord som lever, side 90..[COL 147]
83 Ellen G. White, Veien til Kristus, side 119.1. [SC 100-101].
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Dette viser at Jesus har enorm tillit til dem som er i Ham. 84 «For så mange
som Guds løfter er, i Ham er de ja, og i Ham er de amen» (2 Kor 1,20 BGO).
«fordi Hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til liv og
gudsfrykt, ved at vi kjenner Ham som kalte oss ved herlighet og
guddomskraft. Ved dette er vi skjenket de største og mest dyrebare løfter,
for at dere gjennom dem skulle få del i guddommelig natur» (2 Pet 1,3-4
BGO). Legg merke til Guds vidunderlige handlemåte: Han har allerede gitt
oss det vi trenger for å leve et gudfryktig liv. Vi mottar disse gavene
gjennomet nært forhold til Kristus. Disse tingene er skjenket oss i et forhold
der vi gjør krav på løfter i bønn, det vil si at vi gjennom troens bønn får del i
guddommelig natur.

Fri fra syndens makt
«Derfor er det nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som
ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden. For livets Ånds lov har i Kristus
Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov» (Rom 8,1-2 BGO)
Hvorfor er det ikke noen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus?

For det første fordi Kristus har tatt min skyld på seg selv. For det andre er
syndensmakt brutt når Han er i oss; vi er frigjort fra syndens lov. Dette betyr
at vi ikke lenger må synde, men fremdeles kan vi synde. Galaterne 5,16 sier
noe viktig om å bli frigjort fra syndens makt: «Men jeg sier: Vandre i Ånden.
Da skal dere slett ikke fullføre det kjøttet begjærer» (Gal 5,16 BGO).
De neste versene i Galaterne 5, versene 17 og 18, forklarer at dette har å

gjøremed Den Hellige Ånd. Versene 19-21 lister opp kjødets gjerninger som
vi ikke lenger må gjøre, når vi lever i Den Hellige Ånd. Kristus i oss beskytter
oss mot synd og falne englers handlinger. Dette bekreftes i 1 Joh 5,18 BGO:
«Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av
Gud, vokter seg selv, og den onde rører ham ikke.» Kristus fyller våre hjerter
med Den Hellige Ånd slik at ondskap ikke får plass. Imidlertid må vi her
også ha i tanke at «det indre menneske [blir] fornyet dag for dag» (2 Kor 4,16
BGO)

___________

84 Å bemed løfter er drøftet i mer detalj i boken Veien til personlig oppvåkning av
Helmut Haubeil, kapittel 5: «Nøkkelen til praktisk erfaring.».
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Kristus i oss oppmuntrer oss til ikke å synde
I 1 Joh 3,6-9 leser vi følgende alvorlige ord om synd: «Dersom vi lever i
fellesskapmedham, fortsetter vi ikke å synde. Den som fortsetter å synde, har
aldri forstått hvem Jesus er, og kjenner ham ikke. Mine barn, la ingen bedra
dere når det gjelder dette: Den som følger Guds vilje og handler rett er et godt
menneske, akkurat som Jesus er god. Den derimot som fortsetter å synde,
tilhører djevelen. Djevelen har syndet helt fra tidenes begynnelse. Guds sønn
kom for å gjøre slutt på det onde som djevelen har stelt i stand. Den som har
blitt Guds barn fortsetter ikke å synde, for Guds livskraft virker i ham. Han kan
ikke fortsette å synde ettersom han er Guds barn.» (ELB)
Eksperter på gammelgresk forteller oss at disse skarpe ordene om å

synde henviser til syndige vaner. Etter den originale greske teksten står det:
«Han synder ikke kontinuerlig, altså som vane. (Men noen ganger kan han
falle i synd.) Som Guds barn gjør vi det som er rett og holder Guds bud.» 85

Dette betyr at med Kristus i oss og med oss er vi i stand til å oppgi våre
syndige vaner. Vårt liv med ‘Kristus i oss’ hjelper oss til å ha seier over
besettende synder.

Blir vi ‘kjødelige’ igjen om vi faller i synd?
La oss ha i tanke at vi gjennom en slik forvandling ikke oppnår en syndfri
tilstand. Vi kan falle i synd gjennom svakhet, ubesindighet eller dumskap.
Om en slik situasjon oppstår, trenger vi å ‘puste åndelig’. Dette betyr å
bekjenne vår synd, ta imot tilgivelse og igjen be om å bli fylt med Den
Hellige Ånd. Så lenge vi ‘puster åndelig’ vil vi fortsatt være åndelige kristne
og ikke bli kjødelige igjen. Synd bryter ikke vårt åndelige forhold til Gud,
men det er en forstyrrelse som vi må ta tak i.
Vi blir ‘kjødelige’ igjen hvis vi tillater vantro å slå rot og vi slutter å ‘puste

åndelig’. Vår syndige natur forblir med oss til Kristi annet komme. Ingen
apostel gjorde noen gang krav på syndfrihet. Men likevel, ‘Kristus i oss’
utgjør en avgjørende forandring i vårt forhold til synd.

Det praktiske resultatet
Apostelen Johannes skriver: «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere
ikke skal synde. Hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus
Kristus, Den Rettferdige» (1 Joh 2,1 BGO) Gud ønsker å lede oss til å leve et
___________

85Werner E. Lange, Hrgb., Unser größtes Bedürfnis (Luneburg: 2011), s. 31.
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liv uten synd i Kristus, men om vi begår synd, kan vi be vår Talsmann om
tilgivelse og ta imot den. Ellen White sier: «Synd kan imøtegås og
overvinnes bare gjennom den mektige virksomhet til den tredje person i
guddommen, som ikke kommer med redusert energi, men med hele den
guddommelige kraft.» 86

Ved at Kristus lever i oss ved DenHellige Ånd, blir syndensmakt brutt, og
det vil drastisk redusere hvor ofte vi faller i synd.

God helse
Kristus i oss gjør at vi tar vare på vår helse: «Du elskede! Jeg ber omat dumå
ha framgang i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det
godt.» (3 Joh 2 BGO) «Må fredens Gud selv hellige dere helt igjennom! Ogmå
deres ånd, sjel og kropp helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu
Kristi gjenkomst! Han som kaller dere, er trofast, Han skal også gjøre det.»
(1 Tess 5,23-24 BGO)
I en forelesning av genetiker dr. Sang Lee, legger han vekt på at gjennom

et tillitsfullt forhold til Kristus vil våre gener fungere godt og produsere et
helsebringende hormon.
Forbindelsenmellom tro og helse er et budskap verden trenger nå. Dette

budskapet kan bare bæres av Jesu disipler som daglig ber om å få Den
Hellige Ånd og som personlig lever etter helsereformens råd.
Studier gjort på 35000 deltakere i en periode på over tretti år under

ledelse av professor Grossarth-Maticek, viste at den sterkeste faktor når det
gjelder god helse er et kjærlig, frivillig forhold til Gud. Når en slik relasjon er
til stede, vil andre helsefaktorer som sunt kosthold, fysisk aktivitet og
velvære bli mange ganger sterkere. 87 Dette viser tydelig meningen med
dette bibelverset: «For kroppslig øvelse er nyttig til noe, men gudsfrykt er
nyttig til alt, og den har løfte både for det livet som er nå, og for det som skal
komme.» (1 Tim 4,8 BGO) I bok 3 i sin 40 Dager-serie om Guds
helseprinsipper for sitt folk i den siste tid, viser Dennis Smith en ganske
annen tilnærming til helse enn det vi er vant med. Han skriver om hvordan
Den Hellige Ånds kraft motiverer og virker for å forandre folks livsstil. I
denne sammenhengen har emosjonell helse stor betydning.

___________

86 Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, 5. januar; s. 13.
87 IfølgeMedical Wellness mit Newstart—Plus, av dr. Heide , 2014, s. 333-334.
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Smith forteller: «Disse 40 dager med andakter vil vise oss hvordan vi kan
samarbeidemedGud for å oppnå en helhetlig fysisk, emosjonell og åndelig
fornyelse, slik Han ønsker vi skal ha.» 88

En forretningsmann skrev: «Jeg tok imot helserådet om daglig å være
fylt med Den Hellige Ånd. Før dette var det ikke et eneste helseseminar som
hadde noen virkning på meg. Jeg elsket kjøtt og var ikke så nøye med hva
slags kjøtt jeg spiste. Jeg drakk også kaffe og svart te. Jeg tenkte ikke at
dette var noe problem. Av og til drakk jeg også øl. Siden 2009 har jeg daglig
bedt omvære fyltmedDenHellige Ånd. Han overbevistemeg omåavstå fra
kjøttspising, kaffe, svart te og øl. Jeg ble vegetarianer. Jeg har innsett at et
liv med Den Hellige Ånd er grunnlaget for seier i alle ting, inkludert avhold
og livsstil.» 89

En søster skrev under overskriften «Full overgivelse forandret mitt liv.»
Her gjengir vi bare det som har med helse å gjøre: «Daglig inviterer jeg Den
Hellige Ånd til å bo og virke i mitt hjerte.... Jeg spiser ikke lenger hele tiden.
Det var umulig å få til i egen kraft. Jeg kanmøtemine daglige kravmyemer
fredfullt, og stress forårsaker ikke lenger at magen knyter seg. Gud ga meg
styrke til å slutte å drikke kaffe. Tidligere ville dette vært utenkelig fordi når
jeg ikke drakk kaffe, fikk jeg forferdelig hodepine i femdager. Dette er sterke
abstinenssymptomer. Denne gangen tenkte jeg ikke engang på hva
konsekvensene ville bli for meg. Jeg bare visste at jeg ikke lenger ønsket
det. I dag har jeg ikke lenger noe lyst på det. Jeg hadde en lignende erfaring
med kjøtt. Min familie og jeg hadde aldri noe ønske om å sluttemed å spise
kjøtt. I dag er det lett for meg — jeg har ikke lenger noe ønske om det.» 90

En ledende helseekspert skrev: «Det virkelige behovet i vår tid er ikke
informasjon om helse, vi har utmerket informasjon om det. Det som
trenges er helseinformasjon i forbindelse med kraft til å sette det ut i livet.
Det handler om kraft til forandring.» 91

Evangeliet gir oss kraft til forandring på grunn av Kristus i oss ved Den
Hellige Ånd.

___________

88 Dennis Smith, 40 Days: God’s Health Principles for His Last-Day People, bok 3, 2012 , Dag1.
89 E-post fra en forretningsmann, den 3. og 4. mars 2013, forkortet og tilpasset.
90 Hele vitnesbyrdet kan leses på tysk: www.missionsbrief.de – Archiv – Missionsbrief
Nr. 42, s. 17, Vollige Hingabe veranderte mein Leben.

91 Don Macintosh, Director Newstart Global, Weimar, USA, i D’Sozo. Forord.
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Den store forandringen i Hudson Taylors liv

DaHudson Taylor var ansvarlig for China InlandMission, fikk han et brev fra
sin misjonærkollega McCarthy. Gud brukte dette brevet til å åpne hans
øyne for den vidunderlige sannheten om at vi bor i Kristus og at Han bor i
oss. Det åpenbarte faktisk det somhar vært en hemmelighet når det gjelder
forbindelsen mellom den troende og Kristus. Fra denne dagen av var
Taylors vandring med Gud en vandring i fred, hvile og seier. Hans
misjonærkolleger la merke til denne fantastiske forandringen. De
kommenterte om hvordan Taylor kom inn på et nytt spor som en ny mann
i en ny verden for å dele sitt vitnesbyrd om hva Herren hadde gjort for ham.
Taylor skrev til sin søster i England. Han prøvde å forklare det fantastiske

han hadde oppdaget og den vidunderlige erfaringen han hadde med sin
Gud. Han skrev: «Mitt arbeid har aldri vært så omfattende med så mye
ansvar og så vanskelig som nå, men nå har presset og belastningen
forsvunnet helt. Forrige måned var antageligvis den lykkeligste måneden i
mitt liv. Jeg lengter etter å fortelle litt om hva Herren har gjort for meg. Jeg
vet ikke om jeg klarer å gjøre dette tydelig, for det har egentlig ikke skjedd
noe nytt eller merkelig eller fantastisk, og likevel er alt nytt! I et nøtteskall:
‘Der jeg var blind, ser jeg nå!» Da min byrde var størst, brukte Gud en
setning i et brev fra McCarthy slik at mine øyne ble åpnet. Guds Ånd viste
meg sannheten om vår forbindelse med Jesus som jeg aldri har kjent før.»
Taylor beskriver videre i sitt brev hvordan Herren hadde åpnet hans

forståelse for Kristi ord— at Han er vintreet og vi er greinene. Han skrev: «Å,
hvilken glede det er å se denne sannheten!» Så fortsatte han: «Den beste
delen — omman kan snakke om noe som er bedre enn noe annet — er den
hvilen det fører med seg å være ett med Kristus [samstemt og overgitt]. Jeg
er ikke lenger bekymret for noe, for jeg vet at Han er i stand til å gjennom-
føre sin vilje, og Hans vilje er også min. Det spiller ingen rolle hvor han
sender meg eller hvordan. Det er mye viktigere at Han overveier dette enn
at jeg gjør det. For når det er lettest, må Han gi meg sin nåde, og når det er
vanskeligst, er Hans nåde nok.»
Dennis Smith sier følgende om Taylors erfaring: «Hudson Taylor fant

hemmeligheten om seier på sin vandringmed Gud. Han oppdaget hvordan
han kunne ha dyp fred i enhver situasjon i sin tjeneste for Kristus. Gud tilbyr
den samme seieren og den samme freden til alle sine barn. Lengter du etter
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en slik seier og fred? Det er min bønn at alle finner akkurat denne seieren
og freden i Kristus — en glede som syntes uoppnåelig før.» 92

Jeg sluttermeg til denne appellen og ønsker at alle somKristus bor i ved
Den Hellige Ånd må ha et rikt og fruktbart liv for Kristus, et liv karakterisert
av Den Hellige Ånds overnaturlige kraft. «Jeg er vintreet, dere er grenene.
Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett
ikke gjøre noe.» (Joh 15,5 BGO)
Jesus sier om seg selv: «Far, som blir i Meg, Han gjør gjerningene.» (Joh

14,10 BGO) Jesus har en sterk lengsel om at du og jeg kan si at Jesus Kristus
sombor i meg, Han gjør gjerningene. «Kristus i vårt hjerte og i vårt liv, da er
vi trygge.» 93

Bønn: “Herre Jesus, jeg undrer meg over det faktum at du vil være i mitt
liv. Når jeg gir mitt liv til deg fyller du meg med Den Hellige Ånd. Jeg
ønsker å prise deg og takke for at du, ved Guds nåde, har blitt visdom,
rettferdighet, helliggjørelse og forløsning formeg (1Kor 1,30). Vær så snill
å gimeg engladog synlig vekst imitt fellesskapmeddeg vedDenHellige
Ånd. Amen.”

_____________

___________

92 Dennis Smith, Spirit Baptism and Abiding in Christ, s. 10–11. Anbefalt videre lesning:
Dennis Smith, 40 Days: Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming, book 1

(Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 2009), spesielt Day 4:

“Christ in You,” s. 18, så vel som bokens fjerde del, Spirit Baptism and Abiding in Christ,

s. 81–102.

93 Ellen G. White, The Ministry of Healing, s. 511.
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Gud venter på at vi skal lengte etter Den Hellige Ånd
«Gud venter at vi skal ta imot Hans kraft. Denne velsignelsen er blitt lovt.
Når vi i tro gjør krav på den, bringer den alle andre velsignelser med seg.
Den blir tildelt i samsvar med Kristi nådes rikdom.» A & O, b. 5 s. 224 [DA
672.1] #13

Ektepar og Den Hellige Ånd
Større nærhet som ektepar
Min mann og jeg ble svært velsignet da vi leste Veien til personlig
oppvåkning. Vi leser den sammen for tredje gang! Den setter ord på våre
erfaringer og peker på løsninger for kompliserte livssituasjoner. Å lese og be
sammen har ført oss til en nærhet og enhet vi aldri har opplevd før. Det er
så vidunderlig å være et team! Arbeide, be, undervise og tjene andre er en
stor glede! Hvor får vi kjøpt en eske av disse bøkene? A.C. Forkortet. #119

Fantastiske erfaringer
Boken med 40 dagers andakt ga oss fine erfaringer. Først av alt kom
personlig oppvåkning. Ved å studere sammen og utveksle tanker om
morgenen, vokste vi sammen åndelig som par. Etter å ha bedt sammen
opplevde vi Guds ledende hånd hver dag - til og med i dagligdagse
situasjoner. Det er ubeskrivelig hvor mye styrke vi får ta imot for å komme
gjennom dagen. C a. K.R. Forkortet. #3

Jeg kjempet i mitt ekteskap
Jeg priser Gud for å ha åpnet mine øyne åndelig etter å ha lest Veien til
personlig oppvåkning. Jeg er ikke den samme kristne lenger. Jeg tenkte at
som adventist var jeg en erfaren kristen, men dypt inne i meg innså jeg at
noe manglet. I mitt ekteskap kjempet jeg for å ha et godt forhold til min
mann som også er medlem i menigheten. Nå ber vi sammen og
oppmuntrer hverandre til å gå i kirken. #120

Denne boken hjelper også par
Jeg dro til en adventistbokhandel. Der ble jeg tilbudt boken Veien til
personlig oppvåkning.Jeg ville ikke ha den. Damen i butikken ga seg ikke og
sa: «Denne boken hjelper også ektepar. Min niese gjorde det slutt med sin
mann. Denne boken fikk dem sammen igjen. Nå ber de sammen og går i
kirken sammen.» Så jeg tok imot boken og opplever den som en verdifull
skatt. #120 a
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1. Hvilke ulike resultater kommer av å være ett med Kristus?

2. Hva betyr de å be i Jesu Ånd?

3. Hva utretter Kristus i oss når det gjelder synd?

4. Oppnår vi syndfrihet gjennom Kristus?

5. Hvilken sammenheng er det mellom tro og helse?

Vår bønnetid

• Kontakt din bønnepartner og diskuter emnet.
• Be med din bønnepartner:
1. Om at ‘Kristus i oss’ kan ha klar og synlig virkning i våre daglige liv.
2. Om forståelse og evne til å be i Jesu Ånd.
3. Om den frigjørende opplevelsen av å vinne over våre syndige vaner.
4. Om at Han vil beskytte oss mot åndelig stolthet og åndelige svermerier.

JESUS BOR I DEG | TIL KAPITTEL 3, DEL 2
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K A P I T T E L 4 — D E L 1

LYDIGHET
I JESUS

Hvordan kan jeg leve i glad lydighet?
Hva er glede?

Hvorfor er lydighet til mitt eget beste?

Bibelen og togrutene
Under en konferanse i Frankfurt am Main, Tyskland, spurte teologi-
studentene den gamle kinamisjonæren Hudson Taylor: «Hvordan kan du
tro hvert ord i Bibelen?»
Han svarte: «Når du ønsker å reise hjem i morgen, kommer du til å lese

rutetabellen for toget og finne avgangstiden. Og når du ser at toget går
klokken 7 ommorgenen, stiller du ikke flere spørsmål, men kommer deg til
togstasjonen neste dag og finner ditt tog som står klart til avgang. På
sammemåte som du bruker togrutene, slik har jeg brukt Bibelen med sine
bud og løfter de siste 5o årene. Jeg har erfart at dens veiledning alltid har
stemt i mitt lange liv og gjennom hundrevis av livsfarlige situasjoner. For
eksempel sier Bibelen: «Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt
dette bli gitt dere i tillegg.» (Matt 6,33) Jeg har fulgt disse anvisningene og
har aldri blitt skuffet i noen kritiske situasjoner. Gjør du det samme, vil du
ha lignende erfaringer.» 94

Å reflektere over lydighet i Kristus vil gi stor glede. Det vil vi gjøre nå.
Denne lydigheten har et spesielt navn: Lydighet i tro.

___________

94 Rapport ved dr. Karl Heim i en andakt som jeg ikke har for hånden nå.
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Hva er hensikten med at Gud kaller pastorer?
I Romerne 1,5 fant jeg et råd av stor betydning for meg som pastor for
evangeliet: «Ved ham har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens
lydighet blant alle hedningefolkene, for hans navns skyld.» (NB)
Dette betyr at Gud kaller folk til å være sine utsendinger for å lede andre

til lydighet i tro. Det krever at jeg forstår dette på en grundig måte og at jeg
med Guds hjelp kan være et godt eksempel. Når jeg gjør det , handler jeg i
Hans navn, det vil si under denmyndighet Jesus Kristus har.

Hvordan skjer lydighet i tro?
Avslutningsordene i Romerbrevet føyer til en annen tanke, nemlig hvordan
Gud ønsker å oppnå lydighet i tro: «Han sommakter å styrke dere etter mitt
evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av
mysteriet somhar vært holdt skjult fra evige tider,mennå er blitt åpenbart og
ved profetiske Skrifter gjort kjent for alle folkeslag, etter Den Evige Guds
befaling, til troens lydighet. Den eneste vise Gud, ved Jesus Kristus, tilhører
æren i all evighet. Amen.» (Rom 16,25-27 BGO)

Disse versene forklarer at et mysterium ble åpenbart i en spesiell
hensikt — å etablere lydighet i tro, selv om det ikke er forklart hva dette
mysteriet er. Vi finner forklaringen i Kolosserne 1,27: «For dem ville Gud
gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet som ligger i dette mysteriet blant
hedningene, det er: Kristus i dere, håpet om herligheten.» (BGO)

Mysteriet er: Kristus i oss. Og hva blir resultatet når lydighet i tro
oppnås i Kristus? «Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er
forbi. Se, alt er blitt nytt.» (2 Kor 5,17 BGO) Vi har et nytt liv med Kristus i oss.
Et annet vers beskriver det nye livet slik: «for at dere kan bli fylt til hele Guds
fylde.» (EF 3,19 BGO)

Hvordan opplever vi livet i troens lydighet?
Vår holdning til Hans bud forandres: «Og Hans bud er ikke tunge å bære.»
(1 Joh 5,3 BGO) «For Mitt åk er gagnlig, og Min byrde er lett.» (Matt 11,30
BGO) «Jeg vil frydemeg i Dine bud, som jeg elsker» (Salme 119,47 BGO), fordi
de er «bedre for meg enn tusenvis av gull- og sølvmynter.» (vers 72), «søtere
enn honning i min munn» (vers 103), og «jeg fryder meg over Ditt Ord» (vers
162). Det gir meg «stor fred» (vers 165). Lydighet i tro er noe behagelig.
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Vi trenger en fast grunnvoll i vårt liv
Den tyske poeten Matthias Claudius skriver: «Mennesket trenger et fast
anker, noe som ikke avhenger av ham selv, men noe han kan stole på.» 95

Mange lider av emosjonelt stress nå for tiden, fordi de ikke har en fast
grunnvoll på grunn av mangel på tro. Ved et nært forhold til Ham, ønsker
Gud å gi oss en fast grunnvoll basert på Hans Ord.
Den kristne poeten viser oss at vi trenger en fast grunnvoll og pålitelige

normer for våre liv. Hvor kan vi finne en slik grunnvoll? «Ingen kan legge
noen annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus» (1 Kor 3,11
BGO). Jesus er den eneste som kan sørge for en fast grunnvoll i vårt liv.

Hvor kan vi finne de beste normene for vårt liv?
Hvem er egentlig kvalifisert til å sette standarden? Hvem kan avgjøre hva
som er rett? Bibelen gir et klart svar i Salme 99,4: «Du har grunnfestet
rettvishet.» (BGO) Og Salme 111,7-8 føyer til: «Hans henders gjerninger er
sannhet og rett. Alle Hans forskrifter er sanne. De holdes oppe for all evighet
og er gjort i sannhet og rettvishet.» (BGO. Se også Salme 148,6.)
Gud, Skaperen, har bestemt hva som er rett. Ingen unntatt Gud har rett

til å sette normer og regler. Bare Skaperen, den store Eieren av alle ting, har
denne rettigheten. Ingen andre har klar oversikt, bare Gud er allvitende og
har all visdom.
Karakteren til Han som setter standarden er av stor betydning. Bibelen

viser at Gud er kjærlighet, Han er kilden til kjærlighet og sannhet, glede og
rettferd. På grunn av hans vidunderlige karakter, Hans uendelige dyktighet
og allvitenhet, var Gud i stand til å lage godt tilpassede regler for engler,
beboere på andre kloder, mennesker og dyr. Den kjærlige Skaperen skapte
de mest gunstige livsbetingelser.
Han gjorde ikke dette bare med naturlovene, for eksempel når det

gjelder konstantene på denne jorden — avstanden fra solen og månen,
retningen på jordens akse, og så videre, men han ga også lover for
menneskehetens lykke på grunnlag av etikk og moral (kf. Jer 7,23). Vår
kjærlige himmelske Far etablerte vidunderlige forskrifter for oss.
Vi ønsker å ha den tanken i hodet mens vi drøfter et merkelig fenomen i

endetiden— den store forvirringen når det gjelder lydighetmot Guds lover.

___________

95Matthias Claudius (Edition Steinkopf, 1982), s. 10.
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Forvirring når det gjelder lydighet mot Guds prinsipper
Paulus sier i 2 Korinterne 4,3-4: «Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det
for dem som går fortapt, det er skjult. For denne verdens gud har forblindet
de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet omKristi herlighet, han som
er Guds bilde.» (NB)
Satan forblinder og dekker til. Et forblindet sinn kan bety to ting: For det

første at visse ting ikke engang kan ses fordi noen ting er forkledd eller
skjult. For det andre kan det bety at sinnet er ‘trollbundet,’ så man
betrakter det gale som rett. Vi innser ikke hvor smart disse ideene blir
prakket på oss. Denne forkledningen og forblindingen forhindrer det rette
synspunktet.
Teksten sier at dette skjer med ikke-troende. Men vi gjør den

sjokkerende oppdagelsen at det samme skjer med kjødelige kristne. De
bekjenner Jesus, men har ikke helt overgitt seg selv til Ham. Det er derfor
‘denne verdens gud’ kan forblinde dem.
Jeg er overbevist om at Satan prøver denne forblindingen på de

åndelige kristne også. Jesus sier i Matteus 24,24: «For falske messiaser og
falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de
utvalgte vill, om det var mulig.» (NB) 1 Joh 5,18 sier: «Vi vet at hver den som
er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv, og
den onde rører ham ikke.» (BGO) «Ikke bare det at Satan fanger verden i sitt
garn, men endog kirkesamfunn som bekjenner seg til den Herre Jesus
Kristus, blir gjennomsyret av hans surdeig.» 96 Jesus beskriver på en klar
måte dette fenomenet i sitt budskap til laodikeerne i Åpenbaringen 3,17.
I sitt foredrag om endens tid i Matt 24 og 25, nevner Jesus fire ganger et

bestemt tegn på endetiden: Bedrag. Bedraget er allerede veldig sterkt, men
det vil øke. De som blir forblindet, legger knapt merke til det. Jeg mener at
hver og en av oss bør gå i seg selv. Vi bør innse at bare Den Hellige Ånd kan
åpne våre øyne så vi kan skjelne sannhet fra bedrag. Et område med stort
bedrag, er i forhold til lydighet mot Guds vilje, mot Guds Ord og mot Guds
lover. Mange har ikke noen klar forståelse av hva slags lydighet Gud ønsker
og hvordan det er mulig for oss å være lydige. Dette handler om lydighet i
tro — en spesiell form for lydighet.

___________

96 Ellen G. White, Ord som lever, side 275..[COL 414].
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Hva er lydighet i tro?
Når vi skal definere dette, har vi mange muligheter ut fra begreper Paulus
brukte. Helt klart er det en lydighet som nøyaktig følger Guds plan for
forløsningen. Det dreier seg om å gå inn i et virkelig tillitsforhold til Jesus
ved Den Hellige Ånd. Resultatet er min frelse gjennom Kristi offer. Min
overgivelse til Jesus innebærer å holde budene ved Den Hellige Ånds kraft.
Det er ikke lydighet i min egen kraft.
Paulus tok et bevisst standpunkt mot fariseisk lovlydighet som betyr å

fortjene vår vei inn i Guds rike ved nøye å følge Guds bud. Han gjør det klart
at lydighet er nødvendig for å være en sann disippel, men lydigheten skiller
seg tydelig fra fariseernes lydighet. Det begynner med at vi i glede tar imot
frelse gjennom Jesus Kristus. Dette fører til lydighetshandlinger i vårt liv
som Jesu disippel.
Denne lydigheten bygger på tillit som kommer fra hjertet. Dennis Smith

skriver: «Når noen lever i et nært forhold til Gud ved Den Hellige Ånd,
kommer lydighet naturlig og fra hjertet, uten at man tenker så mye over
det.» 97 Det er en lydighet som er gjort mulig ved et guddommelig/men-
neskelig samarbeid.

Gud har åpenbart mysteriet
En oppsummering av Romerne 16,25.27: Ved den evige Guds befaling ble et
mysterium åpenbart for å etablere lydighet i tro. Lydighet i tro er derfor en
frivillig lydighet basert på tro, tillit og kjærlighet. Vi går inn i et tillitsforhold
til Gud, og basert på denne tilliten og vår forståelse av at Hans lover er i vår
beste interesse, bestemmer vi oss for å være lydige.
«I stedet for å frita oss fra lydighet, er det troen, og ikke noe annet enn

troen, som gir oss del i Kristi nåde og setter oss i stand til å vise lydighet.» 98

Hva består dette mysteriet av?
Paulus viser oss i Kolosserne 1,25-27 at han ble «en tjener etter den Guds
forvaltning... å oppfylle Guds Ord, mysteriet som i tidligere tider og for
tidligere slekter har vært skjult, men som nå er blitt åpenbart for Hans
__________

97 Dennis Smith, 40 Days: Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming,
bok 1, s.21-22.

98 Ellen G. White, Veien til Kristus, 2015, s. 63. [SC 60, 61].
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hellige.» Hva slags mysterium er dette? «For dem [Hans hellige] ville Gud
gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet som ligger i dette mysteriet blant
hedningene, det er: Kristus i dere, håpet om herligheten.» (BGO)
Dette mysteriet, som har vært skjult og nå er åpenbart, er at Jesus selv

ønsker å leve i oss ved Den Hellige Ånd. Denne teksten sier at det er håp om
herlighet for oss, og det betyr at den fylde av liv som Gud ønsker å gi oss nå
ogdet evige liv i herligheten, kanoppnås og garanteres. Dette nære forholdet
som Kristus ønsker med oss ved Den Hellige Ånd, viser Guds store kjærlighet
på en helt annen måte. ‘Kristus i oss’ er selve hjertet i dette mysteriet. I
videste forstand er det evangeliet eller frelsesplanen.
Romerne 16,25.27 forteller oss at gjennom dette mysteriet er lydighet i

tro etablert eller gjennomført. Det betyr at gjennom Kristus er vi i stand til
å lyde, og at vi også ønsker det.

Hvordan er Kristus i oss?
Hvordan er det mulig at Kristus kan leve i oss? Vi leser i Efeserne 3,16.17.19:
«at Han [Faderen] vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin Ånd i det indre
menneske, etter Hans herlighets store rikdom, det vil si at Kristus får bo i
hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet...
kan bli fylt til hele Guds fylde.» (BGO)
Her blir vi fortalt:

1. Gjennom Den Hellige Åndmottar vi rikelig med kraft i vårt indre.
2. Gjennom Den Hellige Ånd lever Kristus i oss ved tro.
3. Slik blir vi rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Når Kristus lever i oss, vil

han utvikle sin karakter i oss. Bibelen kaller dette også «Åndens frukt»
(Gal 5,22).

4. Dette leder oss til et liv «fylt til hele Guds fylde» (se også Joh 10,10 og
Kol 1,9,10).

Kristus i oss betyr at vår lydighet nå er mulig fordi den er frembrakt i oss
av Jesus. Ellen White sier: «Når en sjel tar imot Kristus, får vedkommende
også kraft til å leve Kristi liv.» 99

Jesus lever i oss når vi stoler helt på Ham. Når vi helt og fullt har
forpliktet oss til Ham. Den lydigheten som følger av dette er lydighet i tro.
Kristus ønsker å leve sitt seirende liv i oss.
__________

99 Ellen G. White, Ord som lever, s. 207.5 [COL 314].
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Vi finner en viktig tanke om dette i Galaterne 4,19. Paulus sier der: «Mine
små barn, som jeg igjen har fødselsveer med, inntil Kristus får skikkelse i
dere.» (BGO) Paulus er ivrig etter at Kristus skal leve i de troende. Han sa:
«inntil Kristus får skikkelse i dere.» Hvor lang tid tar det for at en person kan
være fullt utviklet? Det tar minst seksten eller sytten år. Jeg tror at Paulus
snakker om en vekstprosess her. Når vi daglig innvier vårt liv til Kristus og
daglig ber om Den Hellige Ånd, da er Kristus i oss. Men det er en vekst-
prosess i dette forholdet.

Tvetydigheter
Dessverre er det flere ting som er uklare når det gjelder lydighet. For det
første må vi se på de mest essensielle momentene Jesus nevnte om vårt
trosliv: «For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.» (Joh 15,5 BGO) Dette
gjelder også i dette viktige temaet, lydighet.
For det andre, la oss se på en relevant uttalelse fra Ellen G. White som

forklarer de grunnleggende prinsippene når det gjelder lydighet: «Den som
prøver å nå himmelen ved sine egne gjerninger ved å holde loven, prøver
det umulige. Mennesket kan ikke bli frelst uten lydighet, men hans
gjerninger burde ikke være hans egne. Kristus bør arbeide i ham til å ville
og virke til Hans gode behag.» 100

Her finner vi tre viktige momenter:
1. Det er umulig å nå himmelen ved mine egne gjerninger. Dette betyr at å
prøve å fortjene noe i forhold til Gud (som rettferdighet ved gjerninger) er
feil.
2. Imidlertid er lydighet en ufravikelig del av et liv med Gud siden Jesu
disipler er kalt til å leve i overensstemmelse med Guds vilje.
3. Lydighet er ikke våre egne gjerninger, ikke i vår egen kraft, men i stedet å
ville og å virke ved at Kristus er i oss.

Nå vil vi se nærmere på hvordan dette kan oppnås. Det er mange som
tror at de må fortjene himmelen helt eller delvis. De tror at de må følge
denne feilaktige kursen fordi de ikke kjenner den fantastiske veien Gud har
gjort klar for dem. De prøver å oppnå noe somer umulig. Hver den som ikke
har Jesus boende i seg ved Den Hellige Ånd, prøver det umulige, uansett
hvor få eller mange ting de er lydige i.
__________

100 Ellen G. White, The Review and Herald, 1 juli 1890, avsnitt11.



77

Skriften lærer at vi ikke kan bli frelst ved vår egen fortjeneste
(lovgjerninger), men bare ved tro på Gud. Romerne 3,28 (BGO) sier: «Derfor
holder vi fast på at det er ved tro mennesket blir rettferdiggjort, uten
lovgjerninger.» «Ingenting må gjentas oftere eller slås fast mer
ettertrykkelig enn at det er umulig for syndige mennesker å gjøre seg
fortjent til noe som helst ved sine egne gjerninger. Frelsen kommer ved tro
på Jesus Kristus alene.» 101

Lydighet er ufravikelig
Jesus legger vekt på lydighet. Hans siste ord var: « og lærer dem å holde alt
det Jeg har befalt dere.» (Matt 28,20 BGO) Her er det tydelig at Han snakker
om lydighet. Budene som Jesus skrevmed sin egen hånd og ga til Moses på
Sinai, krever vår lydighet. Denne forventningen fra Gud, som Bibelen vitner
om, er oppsummert slik: «Alle hans gaver er lovt på betingelse av denne
lydighet.» 102

I Ord som lever leser vi også: «Guds karakter er uttrykt i Hans lov. Skal du
være i harmoni med Ham, må prinsippene for Hans lov være drivfjæren i
alle dine handlinger..... Kristus gjør ikke lovens krav mindre. I et språk som
ikke er til å misforstå, anfører Han lydighet mot den som betingelsen for
evig liv.» 103

Apostelen Johannes viser oss at lydighet viser om vi kjenner Gud eller
ikke: «På dette vet vi at vi har lært Ham å kjenne, om vi holder Hans bud. Den
som sier: «Jeg har lært Ham å kjenne», og ikke holder Hans bud, er en løgner,
og sannheten er ikke i ham.» (1 Joh 2,3-4 BGO) «Den som holder Hans bud
blir i Ham, og Han blir i ham.» (1 Joh 3,24 BGO)
Lydighet viser også om vi elsker Gud: «For dette er Guds kjærlighet, at vi

holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære. » ( 1 Joh 5,3 BGO)
Bibelen viser oss at lydighet er et tegn på levningen, endetidens

menighet, når den taler om dem «som holder Guds bud» (Åp 12,17 BGO).
«Her er de som holder fast på Guds bud» (Åp 14,12 BGO).
Charles Finney, sannsynligvis den mest vellykkede vekkelsesforkynner i

vår tid, sa: «Vekkelse er ny start i lydighet mot Gud.» 104 Vi tar også med et
__________

101 Ellen G. White, Tro og gjerninger, 2012, side 14. [FW 18]
102 Ellen G. White, Ord som lever, side 88, [COL145]
103 Ellen G. White, Ord som lever, side 259-260. [COL 391]
104 Sitert i Unser größtes Bedürfnis (Our Greatest Need), Luneburg: W. E. Lange, 2011, s. 102.
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sitat fra Adult Bible Study Guide fra 31. August 2011: «Lydighet er ikke et
middel til frelse, men et middel som åpenbarer frelsens konsekvenser og
velsignelser i livet til de forløste.»

Lydighet i og gjennom Kristus
Vi kan bare være lydige ved at Kristus lever i oss. Bare Han kan sørge for det.
Som menneske var Kristus en rollemodell på lydighet for oss. «Og selv om
Han var Sønn, lærte Han lydighet ved det Han led. Og etter at Han var blitt
fullendt, ble Han opphavsmann til evig frelse for alle dem som lyder Ham»
(Heb 5, 8-9 BGO)
Apostlenes gjerninger 5,32 bekrefter dette: Gud gir Den Hellige Ånd til

dem som lyder Ham. Betyr det at vår lydighet mot Guds bud er en
betingelse for vår frelse? Nei, ikke i det hele tatt! I stedet ønsker Paulus igjen
å legge vekt på at veien til frelse er ved tro alene, og på denne veien er det
vi skal være lydige mot Gud. Da vil Han virke gjennom sin Ånd på en
vidunderlig måte slik at vi frivillig lever slik Gud ønsker vi skal.
Det er akkurat dette Paulus skriver om i Romerne 8,3-4: «For det som var

umulig for loven, siden den varmaktesløs på grunn av kjøttet, det gjorde Gud
ved å sende sin egen Sønn i syndig kjøtts lignelse og for syndens skyld: Han
fordømte synden i kjøttet, for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i
oss, vi som ikke vandrer etter kjøttet, men etter Ånden.» (BGO)

Å vandre kontinuerlig i Den Hellige Ånd
Å ‘vandre i Ånden’ betyr å leve kontinuerlig i DenHellige Ånd. Denne teksten
viser at den nødvendige lydigheten er oppfylt ved Kristus i oss, i dem Den
Hellige Ånd bor i. Gud sendte sin Sønn slik at den rettferdigheten som loven
krever er oppfylt av Ham i oss. Vær så snill og legg merke til at teksten ikke
sier at rettferdigheten er oppfylt ved oss, men i oss.

Hva sier Paulus om sitt liv i Galaterne 2,20? «Det er ikke lenger jeg som
lever, men Kristus lever i meg.» (BGO) Paulus gjør det klart at Kristus er herre
i hans liv. I Esekiel 36,27 forteller Gud oss: «Jeg skal gi dere Min Ånd i deres
indre, og Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover og holder Mine
dommer og gjør etter dem.» (BGO)
Er det klart hva denne teksten betyr? Gud ønsker å gjennomstråle oss

med sin Ånd, og på den måten vil Han gjøre oss til personer som holder
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Hans bud. Dette betyr at Gud tar seg av vår lydighet gjennom Den Hellige
Ånd.
Her ser vi tydelig at lydighet skjer gjennom Den Hellige Ånd og Kristus i

oss. Det er en dyptfølt lydighet. Uten dette fellesskapet kan vi bare
tilveiebringe en utilstrekkelig ytre lydighet. «Det er sant at vi tilsynelatende
kan vise en ytre korrekt opptreden uten hjelp av Kristi fornyende kraft.
Jakten etter innflytelse eller ønsket omå vinne andres aktelse kan føre til et
velordnet liv. Vår selvaktelse får oss gjerne til å avstå fra det som er ondt. Et
egennyttig hjerte kan utføre edelmodige handlinger.» 105 Det kan være at
vi ønsker å holde Guds bud ut fra pliktfølelse eller fordi det forventes av oss.
«Noen kan prøve å holde Guds bud, bare fordi de føler at det er deres plikt
— fordi det kreves av dem. Men de vi aldri føle gleden ved å adlyde. De
adlyder overhodet ikke. Noen føler Guds krav som en riktig byrde. De går
nemlig på tvers av menneskets egne tilbøyeligheter. Men da skal de vite at
det liv de lever, ikke er et kristent liv. Sann lydighet er følgen av en indre
overbevisning [prinsipp].» 106

Hvordan kan Kristus bo i oss?
Et forhold til Jesus begynner med full overgivelse til Ham. Han svarer med
vår åndelige gjenfødelse (se Joh 3,1-21). Vårt nye liv som er gitt av Gud, blir
opprettholdt ved en daglig fornyelse av vårt forhold til Kristus. Det krever
at vi daglig innvier oss sammen med vår daglige bønn om å være fylt med
Den Hellige Ånd, å bli oppfrisket med Ånden. På denne måten bor Jesus i
oss. «Å bli styrketmed kraft ved sin Ånd ... at Kristus får bo i hjertene deres ved
troen.» (Ef 3,16-17 BGO)

__________

105 Ellen G. White, Veien til Kristus, 2015, side 60 [SC 58]
106 Ellen G. White, Ord som lever, side 55. [COL 97]
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Ransak dere selv om Kristus bor i dere
Skriften inviterer oss til å undersøke om Kristus lever i oss. «Ransak dere
selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Kjenner dere ikke dere selv, at Jesus
Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven.» (2 Kor 13,5
BGO).
Gud ønsker at vi skal kjenne vår åndelige tilstand. Når er vi diskvalifisert

eller uskikket? Siden vi blir kvalifisert gjennom Kristus i oss, når vi er fylt
med Den Hellige Ånd, så blir vi uskikket når vi lever uten å være fylt med
Den Hellige Ånd. Bibelen kaller dette et kjødelig sinn.
Når er bilen vår ‘uskikket? Når den ikke virker lenger. Hva kan vi gjøre

hvis den ikke har drivstoff? Vi kan enten prøve å skyve bilen eller kjøpe
drivstoff. Selvsagt fyller vi bilen med drivstoff. Uten Jesus i våre hjerter ved
Den Hellige Ånd ligner vår lydighet noen som prøver å skyve en bil som ikke
har drivstoff.
Blir det mer klart for oss hvor viktig Jesus er for vår tro og vårt liv? Jesus

er uerstattelig. «Den som har Sønnen, har livet.» (1 Joh 5,12 BGO) «Jeg er
Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Far uten ved Meg.» (Joh 14,6
BGO) Vi trenger Jesus. Uten Ham kan vi ikke bli frelst. Da har vi verken et
tilfredsstillende liv her eller et liv i evigheten.
Forstår du bedre hvordan lydighet oppnås? Vi viser vår villighet overfor

Jesus gjennom vår daglige overgivelse og bønn om Den Hellige Ånd, slik
at Han kan fullføre lydighet i oss. Vi forstår dette godt når vi leser
1 Korinterbrev 1,30: «Men det er av Ham at dere er i Kristus Jesus, Han som
for oss ble visdom fra Gud, og rettferdighet, helliggjørelse og forløsning.»
(BGO) Kristus ønsker å utføre alt dette i oss. Og når Bibelen sier at Kristus
ble helliggjørelse for oss, er det tydelig at dette skjer slik at vi kan leve i
lydighet.

Når er vi frelst?
Hvorfor er svaret på dette spørsmålet så viktig? Når jeg allerede er frelst er
det klart at min lydighet kommer som et resultat av min frelse. Det er ikke
en betingelse for min frelse. Jeg er frelst det øyeblikket jeg overgir meg helt
til Jesus Kristus. «For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere
selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg.» (Ef 2,8-9
BGO)
Når apostelen Paulus skrev til efeserne, informerte han dem om at de

allerede var frelst. Men i Romerne 8,24 skriver han: «For i håpet er vi frelst.»
(NB) Vi har frihet til å være med Gud eller ikke.
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Etter vår frelse (i håpet) er vårt viktigste anliggende å bo i Kristus til livets
slutt eller til Hans andre komme. Vi ble frelst ved tro (Ef 2,8), og deretter er
det nødvendig å bli værende i denne troen. «Likesom dere altså tok imot
Kristus Jesus som Herren, så vandre i ham.» (Kol 2,6 NB) Poenget er å bli
værende i Kristus ved vår overgivelse. Dennis Smith skriver følgende om å
være i Kristus: «Å være i Ham er ikke noe vi må gjøre som en forutsetning
for vår frelse. I stedet er det vårt samtykke til å la Ham gjøre alt for oss, i oss
og gjennom oss.» 107

Hvorfor er full overgivelse nødvendig? Hva er det godt for?
Full overgivelse har å gjøre med vår frigjørelse fra vårt eget ego sitt tyranni.
Vårt ego er årsaken til våre problemer. Et ordtak sier: Enhver persons
største problem er en selv. Vårt ego blir støtt, såret og oppskaket, ønsker å
hevde sin autoritet, er sjalu og så videre.
«Gud ønsker å helbrede oss og sette oss fri, men fordi dette krever

fullstendig forvandling, en fornyelse av hele vår natur, må vi overgi oss helt
til Ham.... Han viser oss de opphøyde velsignelsene Han ved sin nåde
ønsker å føre oss frem til, og Han innbyr oss til å overgi oss til Ham, slik at
Han kan utføre sin vilje i oss. Det avhenger av oss selv om vi vil velge å bli
frigjort fra syndens trelldom og få del i Guds barns herlige frihet.» 108

Et liv styrt av vårt ego er et liv i slaveri under synden. For Guds barn er et
liv med Kristus i oss et liv i herlig frihet. En pottemaker kan bare forme
leiren han har i sine hender. Vår overgivelse er av absolutt betydning.
Etter vår overgivelse kan vi være i Kristus. Og når vi blir værende i Ham,

varer frelsen gjennom hele evigheten. Imidlertid vil den gå inn i en helt ny
dimensjon etter Jesu gjenkomst.

Bibelsk lydighet
Bibelsk lydighet har ikke å gjøre verken med fortjeneste eller
rettferdiggjørelse ved gjerninger. Den er et logisk resultat av min
overgivelse, min frelse og mitt forhold til Kristus. Bibelsk lydighet i en
gjenfødt kristen, en som er fylt med Den Hellige Ånd, er ikke noe annet enn
__________

107 Dennis Smith, 40 Days: Prayers and Devotions to Revive Your Experience With God,
bok 2, 2011, s. 35.

108 Ellen G. White, Veien til Kristus, 2015, side 46 [SC 43-44]
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kjærlighet til Gud uttrykt i gjerninger. Lydighet i kraft av Den Hellige Ånd gir
fryd og glede.
«All sann lydighet kommer fra hjertet. Det var en hjertesak for Kristus.

Hvis vi samtykker, vil han identifisere seg med våre tanker og mål. Han vil
i en slik grad påvirke vårt sinn til samsvar med sin vilje, at når vi lyder ham,
følger vi bare våre egne impulser. Viljen, som er renset og helliget, vil finne
sin høyeste glede i å tjene ham.» 109

Det bør være klart for oss at vi ikke kan være lydige ved egne anstreng-
elser. Herren forteller oss om Israels folk: «Derfor hadde de ikke lenger noe
klart begrep om Guds hellighet og sin egen store syndighet og manglende
evne til ved egen hjelp å etterleve Guds lov.» 110

Vi kan ikke holde Guds bud i vår egen kraft. Hemmeligheten med
lydighet er Jesus i oss ved at Den Hellige Ånd bor i oss. Da bringer lydig-
heten stor glede. Når Jesus bor i oss, vil Han sørge for at vi har Hans lov i
våre hjerter. Denne loven er frihetens lov, De ti bud (Jak 2,12).

__________

109 Ellen G. White, Slektenes håp, A & O, bind 5, s. 219. [DA 668]
110 Ellen G. White, Patriarker og profeter, A & O, bind 1, s. 346. [PP 371]
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LYDIGHET I JESUS | TTIL KAPITTEL 4, DEL 1

1. Hva er lydighet i tro, og hvordan blir den oppfattet?

2. Hvordan og når er jeg frelst? Er frelsen ugjenkallelig?

3. Hva er den naturlige konsekvensen av bibelsk tro når det gjelder ting vi
gjør eller ikke gjør?

4. Forventer Gud noe av oss? Hvilken rolle spiller gjerninger i forbindelse
med frelse?

Vår bønnetid

• Kontakt din bønnepartner og diskuter emnet.
• Be med din bønnepartner:
1. Om en dypere forståelse av frelse og lydighet.
2. Om den gleden som springer ut fra vårt forhold til Gud.
3. Om den bibelske forsikringen om frelse.
4. Om Guds kjærlighet som viser seg i handlinger.
5. Om den rette forståelsen av Guds kjærlighet og hellighet.
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K A P I T T E L 4 — D E L 2

Hvordan virker lydighet med ‘Jesus i meg’?
Er lydighet i tro et samarbeid mellom

menneske og Gud?
Hva gjør Gud? Hva gjør mennesket?

Et lydighetsmirakel i bryllupet
Vi kjenner alle historien om bryllupet i Kana der Jesus gjorde sitt første
mirakel. Han gjorde vann om til vin, ugjæret vin, som vi ville kalle druejuice.
Hva skjedde der?
Maria, Jesu mor, hørte at det ikke var mer vin igjen og sa det til Jesus.

Men Jesus reagerte ikke som forventet. Uansett, hun antok at Jesus ville
hjelpe i denne situasjonen på en eller annen måte fordi hun sa til tjenerne:
«Uansett hva Han [Jesus] ber dere om, skal dere gjøre.» (Joh 2:5, BGO) Maria
styrket tjenernes tillit til Jesus.
Da Jesus til slutt sa: «Fyll vannkarene med vann!» bestemte de seg for å

gjøre akkurat det. Så sa Han: «Øs nå opp, og bær dem til hovmesteren.»
(versene 7 og 8 BGO)
Legg merke til dette: Siden tjenerne hadde fått tillit til Jesus, bestemte

de seg for å adlyde Hans ordre frivillig. Med andre ord var deres villighet og
avgjørelse tydelige steg i retning lydighet ved å gjøre det Jesus ba om.
Gjennom deres lydighet gjorde Jesus vann til en deilig drikk. Han utførte
sitt første mirakel.
La oss se på de enkelte stegene:

▶ Maria bygde tillit til Jesus i tjenerne ved sin veiledning.
▶ Tjenerne uttrykte sin tillit og villighet ved å gjøre som Jesus sa.
▶ Verken Maria eller tjenerne hadde noen del i det å gjøre vann til vin.
Jesus alene utførte dette miraklet.
Men villemiraklet ha skjedd uten disse forberedende stegene? Det er viktig

at vi har tillit til Jesus, at vi stiller vår vilje og vårt valg til Hans disposisjon og
uttrykker den ved at vi tar steg i retning av lydighet. Når vi gjør det, vil Jesus,
og bare Han, utføre selvemiraklet. Det er slik lydighet i tro fungerer. Jesus har
blitt til visdom, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning for oss (1 Kor 1,30).
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Når vi bestemmer oss for å følge Hans vilje og tar forberedende steg til lyd-
ighet, vil det være døråpnere for lydighetensmirakel som Jesus gjør i våre liv.

Samarbeid mellom Gud og mennesket
Ellen White forklarer hvordan stegene til lydighet fungerte i Daniels liv:
«Idet Gud virket gjennom Daniel og hans venner til ‘både å ville og å virke
for Hans gode vilje’(Fil 2,13), arbeidet de samtidig på sin egen frelse. Her får
vi se hvordan samarbeidets guddommelige prinsipp virker, det som er
nødvendig for virkelig fremgang. Mennesket kan ikke gjøre noe uten Guds
kraft, og uten menneskelig medvirkning vil guddommelig innsats i mange
tilfeller være nytteløs. Vi må gjøre vår del for å tilegne oss Guds nåde. Han
lar sin nåde virke i oss til å ville og gjøre, men ikke som en erstatning for vår
egen innsats. ... Med sin Ånd vil Han styrke ethvert ærlig forsett, enhver
oppriktig beslutning. De som går på lydighetens vei, vil møte mange
hindringer... I Hans styrke kan de stå fast i enhver fristelse og overvinne alle
vanskeligheter.» 111

«Herrens opplegg er at guddommelig makt skal samarbeide med
menneskelig innsats.» 112 Mark Finley skrev: «Å arbeide sammen med Gud
bringer stor glede og tilfredshet.» 113

Hvilken rolle spiller vi? Hva er Jesu rolle i oss?
1. Vi avgjør om vi vil utvikle vår tillit til Jeus som virker i oss til å ville og
virke. Han skaper i oss en villig sinnsstemning, og vi forstår hva vi har å
gjøre. Men Han venter på vår beslutning.

2. Det vår oppgave å beslutte oss for å gjøre Guds vilje. Siden Gud fullt ut
respekterer vår personlighet og vilje, verken kan eller vil han gripe inn
etter at vi har bestemt oss. Han venter på vår avgjørelse.

3. Det er vår jobb å synliggjøre vår beslutning om å stole på Jesus og
uttrykke dette ved våre steg i lydighet. Det kan variere svært mye hvor
store disse stegene er..

4. Det er Gud som gjør den viktigste delen, og Han hjelper også oss til å
utvikle tillit og ta de forberedende stegene. Men vi må ikke glemme at

__________

111 Ellen G. White, Profeter og konger, A & O bind 3, side 246. [PK486-487]
112 Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, 2. januar, side 10.
113Mark Finley, Decisions: Persuading People for Christ (Silver Spring, MD: General

Conference of Seventh-day Adventists, 1984).
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det er stor forskjell på å prøve å ta vår beslutning og steg i lydighet i vår
egen kraft eller om vi gjør det i Guds kraft. Vår del er gjort i Guds kraft når
Jesus bor i oss ved Den Hellige Ånd. Dette gjør lydighet til en glede,
enten det er i små eller store ting.

Spørsmål
Det er ulike oppfatninger om hvem som gjør lydighetmulig. Noenmener at
lydighet er et resultat av guddommelig/menneskelig samarbeid. Andre
sier at Gud eller Kristus gjør det alene. Så hvordan fungerer det?
På Jesu tid var detmange sommente at det var nok å vite om sannheten.

I Slektenes håp leser vi: «Det største bedraget blant menneskene på
Kristi tid gikk ut på at å godta sannheten var det samme som å være
rettferdig.» 114

Gud forventer ikke at vi passivt skal tåle Hans vilje, men i stedet
forventer Han at vi reagerer på den, at vi er reaktive. Dette betyr at med
Kristus i våre hjerter tar vi en avgjørelse og setter den ut i livet i praksis.
«Han [mennesket] er utvalgt til å ta på seg rustningen, kjempe troens gode
strid. Han er utvalgt til å gjøre bruk av de midlene Gud har plassert i hans
rekkevidde. ... Han er utvalgt til å ha vedvarende tro.» 115 «La ingen hevde
den tanken at mennesket har lite eller ingenting å gjøre i den store
oppgaven å overvinne, for Gud gjør ingenting for mennesket uten hans
samarbeid.... Fra først til sist skal mennesket være en arbeider sammen
med Gud.... Samarbeid med Kristus betyr seier.... Etterlat aldri det
inntrykket at det er lite eller ingenting formennesket å gjøre, men undervis
folk i å samarbeide med Gud.... Samarbeid med Kristus betyr seier.» 116

Når vi erkjenner rollen vår beslutning og våre forberedende steg har, da
er det klart at dette er et guddommelig/menneskelig samarbeid, selv om
de forberedende stegene også tas i Guds kraft når Kristus er i oss ved Den
Hellige Ånd.
Så langt jeg vet er dette den rette måten å se det på, siden Gud helt og

fullt respekterer mennesket og ikke handler uten dets samtykke.
Mennesket viser sitt samtykke gjennom sine steg til lydighet. Det er klart at
__________

114 Ellen G. White, Slektenes håp, A & O, bind 4, side 263, [DA 309]
115 Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Pacific Press Publishing

Association, 2003), s. 454.

116 Ellen G. White, A New Life (Leaves-of-Autumn Books, 1972), s. 38-39.
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Gud gjør den viktigste delen. Vi trenger å se alle fasene i denne prosessen
og dermed se hvem som er involvert, Gud ogmennesket i samarbeid.
Vi finner et godt eksempel på guddommelig/menneskelig samarbeid i

kampen mellom Israel og Amalek i ørkenen (se 2 Mos 17,8-16). Josva
kjempet med sine menn, men de seiret fordi Moses ba, med støtte fra Aron
og Hur.

Ulik størrelse på stegene til lydighet
Maria, Jesu mor.
Da engelen Gabriel meddelte Jesu fødsel til Maria, kunne hun uttrykke sitt
samtykke til Guds vilje. Hun sa: «Se, jeg erHerrens tjenestekvinne! La det skje
meg etter ditt ord.» (Luk 1,38 BGO) Utover det var det ingenting hun kunne
gjøre bortsett fra å vente på at Gud skulle gripe inn. Der og da kunne hun
bare gi sitt samtykke eller la være. At hun slik godtok Guds vilje førte til
store forandringer i hennes liv, og fra etmenneskelig synspunkt var risikoen
høy. Vi kan se her at Maria levde i full overgivelse.

De ti spedalske
De spedalske som kom til Jesus, ropte: «Jesus, Mester, ha barmhjertighet
med oss!» Jesus så deres tro og svarte: «Gå og vis dere for prestene!» (Luk
17,13.14 BGO)
Dissemennene viste sin tillit og sin beslutning ved at de umiddelbart dro

av sted. Jesus gikk ikke for dem. Var det helbredelse i det at de gikk?
Absolutt ikke! De ble helbredet fordi Jesus helbredet dem etter deres
tillitsfulle lydighet. De hadde ingen del i selve helbredelsen. Likevel var det
deres tillit og ved stegene de tok i lydighet som åpnet døren for miraklet
Jesus gjorde for dem. Jesus alene utførte miraklet.

Naamans helbredelse.
Husker du hvordan Naaman ble helbredet fra spedalskhet? Guds instruks
gjennom Elisja var slik: «Gå og bad deg i Jordan sju ganger, så skal kjøttet
ditt bli godt og rent igjen.» (2 Kong 5,10 BGO) Naaman ble sint på grunn av
denne ordren. Bare etter å ha blitt overbevist av sine tjenere hadde han nok
tillit til å gjøre det. Det avar ikke Gud som hindret ham fra å gå til Jordan for
å dukke under i vannet. Etter at Naaman dukket under den syvende
gangen, ble han helbredet fra spedalskhet. Var det faktumet at han dukket
under i vannet syv ganger som helbredet ham? Nei! Stegene han tok i
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lydighet som følge av sin begrensede tro, var stegene som utløste Guds
helbredelse. Naaman hadde ingen del i dette miraklet. Men uten hans
forberedende steg ville det ikke ha skjedd noen ting.

Rudi og Marie Ana Hirschmann.
Etter andre verdenskrig bodde et ungt par som nettopp var blitt døpt inn i
Adventistkirken, i en liten by nær Bad Aibling i Tyskland. Marie Ana ventet
deres første barn og måtte slutte i jobben som lærer av helsemessige
årsaker.
For å søke på jobb dro Rudi daglig til München i ukevis, men uten

resultat. Sparepengene deres rant unna til de bare hadde seks tyske mark
igjen. I tillegg hadde de en konvolutt med penger som tilhørte Gud. Det var
deres tiendepenger som de hadde satt til side. Hva skulle de gjøre?
Maria Ana sa: «Rudi, når alle våre penger er borte, vil vi bli fristet til å

bruke Guds penger. Så det er nok best å ikke ha disse liggende hjemme. Når
du tar toget til München i morgen, ta da med deg pengene og lever dem til
kassereren i distriktet.»
Så det gjorde Rudi. Han tok med pengene til kassereren. Hun spurte

Rudi hvordan det gikk med dem, og han forklarte situasjonen.
«Vent et øyeblikk,» sa hun og tok en telefon. Så sa hun: «Jeg tror vi har

funnet en jobb til deg. Gå til denne adressen og spør etter hr. Bauer.»
En halv time senere var Rudi ansatt. Selv om de var økonomisk konkurs,

betalte familienHirschmann sin tiende og tok et steg i lydighet, og Gud grep
inn i samme øyeblikk. 117

Et turselskap på øya Guam.
Et par som eide et stort turselskap på øye Guam, ble kristne. Konen ble
døpt først og så mannen i januar 2004. Under bønn gjorde de tilpasninger i
sitt firma med tanke på sabbatshelligholdelse. De avsluttet alle tjenester
med hoteller på sabbaten. Mannen forklarte grunnen for disse tiltakene til
reisebyråene, hotellene og salgsagentene som brukte deres tjenester.
Mange av deres klienter reagerte med at de måtte gi sine oppdrag til andre
turselskap som konkurrerte med dette paret. Mannens ansatte var redde
for å miste jobbene sine. Deres beslutning så ut til å være dødsstøtet for
selskapet deres. Men hør hva vår bror har å si: «Jeg husker fremdeles den
første sabbaten vi holdt stengt. På fredag kveld slo vi på telefonsvareren
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som tok imot telefonbestillinger. Den første sabbaten vi holdt stengt
forandret været seg plutselig, det regnet i strie strømmer hele dagen. Om
kvelden oppdaget vi at telefonsvareren var full av bestillinger for søndag.
Det neste halvåret holdt været det samme mønsteret: Vakkert vær på
fredag, striregn på sabbaten og vakkert på søndag. Gud tok vare på oss.» 118

Parets del i dette miraklet var å stole på Gud og ta de forberedende
stegene. Miraklet som fulgte kunne bare utføres av Gud.
La oss huske dette: «Idet menneskets vilje samarbeider med Guds vilje,

blir den allmektig. Alt det som den pålegger oss å gjøre etter Hans befaling,
kan vi gjøre i Hans kraft. Å motta et påbud fra Ham er ensbetydende med å
motta evnene til å gjøre det.» 119 Gud har rikt velsignet troens lydighet, at
vi i våre liv viser tillit til Gud og er overgitt til Ham.

Hvorfor er lydighet til vårt eget beste?
Gud har ordnet det slik at lydighet er den beste veien for oss. Jeremia 7,23
(BGO) sier: «Hør på Min røst, så skal Jeg være deres Gud, og dere skal være
Mitt folk. Vandre på alle de veiene Jeg har befalt dere, for at det kan gå dere
godt.» Enhver lege kan bekrefte at en medisin bare kan helbrede dersom
den blir tatt samvittighetsfullt. Det betyr at vi må følge legens instrukser
hvis vi ønsker å bli helbredet. Den beste legen kan ikke hjelpe hvis hans
instrukser ikke blir nøye fulgt. Lydighet er ikke bare en logisk konsekvens av
vår tillit og overgivelse, men lydighet er også i vår beste interesse siden alle
Guds bud er gitt til vårt beste.
Hva skjedde med kopperslangen i ødemarken (se 4 Mos 21,4-9)? Da

folket festet blikket på slangen slik Gud bød dem, ble de helbredet. Var det
fordi de snudde hodet de ble helbredet? Nei, selvsagt ikke. De ble helbredet
fordi de viste sin tro ved å se på slangen. Gud alene helbredet dem. Lydighet
var til deres eget beste.
På sammemåte, «ved tro, etter å ha fått et guddommelig varsel omdet som

ennå ikke var synlig, bygde Noah i gudsfrykt en ark til frelse for sin husstand.»
(Heb 11,7 BGO) Å bygge arken var et resultat av Noahs tillit til Gud, og han
viste at hans tro var ekte. Han investerte alt han eide og sin tid i denne
__________

118 Steve Kasperbauer, Gott ist treu (Braunau/Austria: Copyright Brigitte Kinder, 2013). Full
rapport om denne erfaringen er publisert på tysk iMISSIONSBRIEF (misjonsbrev) nr. 40,

mars/april 2014.

119 Ellen G. White, Ord som lever, side 216. [COL 333]
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konstruksjonen, og han angret helt sikkert ikke. Var ikke hans lydighet til
hans eget beste? Han visste ikke det på forhånd, men han levde i håpet. En
ting er klart, å bygge denne farkosten var gjort ved Guds ledelse og kraft.

Ensidige meninger
Dessverre ser man i dag på Guds forordninger i et svært ubalansert lys.
Guds lov blir bare sett på som restriktive lovbud sommåadlydes. MenGuds
bud er først og fremst løfter for oss. Guds lover viser oss hva Han kan gjøre
i våre liv når vi er knyttet til Ham i et tillitsfullt og kjærlig forhold.
Guds bud er velsignelsens lover. Lydighet er ganske enkelt den måten å

tenke på somgjør at vi kan ha guddommelig visdomog kraft til våre daglige
gjøremål. Når vi ser lydighet i dette perspektivet, mister vi vår frykt og ser
den som en glede.

Lydighet, en gave fra Gud
Når Jesus skaper lydighet i oss betyr det at lydighet er en gave. Hvis vi ser
lydighet som en gave, hjelper det oss til å unngå to farer: (1) fallgruben
‘billig nåde’ og (2) legalismens fristelse.
‘Billig nåde’ betyr vanligvis at mennesker er frelst når de tar imot Jesus,

og de mener at lydighet ikke er nødvendig. De sier at loven er avskaffet
siden vi ikke kunne holde den uansett. Dette er hva kjødelige kristne tror.
Men i Guds kraft ønsker vi og kan vi være lydige.
På den andre side er ønsket om å fortjene Guds rike ikke bare en felle,

men også — dersom det blir tatt på alvor — en tung byrde. Dette er snaren
i legalisme.
Når Jesus skaper lydighet i oss etter vår beslutning og ønske, ser vi at

lydighet er viktig, og vi vil innse at den ikke har noe i seg selv som fortjener
ære, for den ble jo gitt oss som en gave. 120

Lydighet er et nødvendig resultat, et fruktbart forhold til Gud og vår
frelse, men den er ikke en forutsetning. Alle kan komme til Jesus uten noen
forutsetninger, akkurat somhan eller hun er. Men ingen kan forbli slik de er.
Kunne vi forestille oss at en tyv som er omvendt, frelst, kan fortsette å rane
folk?

__________

120 Se Adult Bible Study Guide, 31. mars, 2011..
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Å legge oss selv og våre bekymringer i større hender
Det er viktig å gi slipp på oss selv og våre bekymringer og overlate dem til
Guds ledelse. Vi burde ikke se oss selv som veldig viktige. Dette har å gjøre
med alle sider av livet. Vi bør ikke holde noe tilbake. Skulle jeg holde noe
tilbake når jeg kan legge alt imye større og sterkere hender—Guds hender?
Ville det være lurt?
Dersom vi ønsker at Herren skal ta vare på oss, å fylle våre behov, å

beskytte oss fra våre fiender, å lede oss på den beste veien, da er det logisk
at vi må følge Hans stemme og gå den veien Han velger for oss. «Sett din lit
til Herren av hele ditt hjerte, stol ikke på din egen forstand! Tenk på Ham på
alle dine veier, så skal Han lede dine stier rett.» (Ord 3,5-6 BGO)
Vi kan forstå dette rådet veldig godt nå i våre dager. Mange bilførere

bruker et navigasjonssystem. Vi stoler på at systemet har større oversikt.
Men det betyr ikke at vår fornuft er blitt deaktivert. Det er fortsatt behov for
den. Det er fortsatt vår oppgave å kjøre. På vår vei er vi i kontakt med en
‘leder’ som har større oversikt og forteller oss når vi skal svinge av, hvor vi
må ta en omvei på grunn av kø, om vi kjører for fort og så videre. Ved Guds
nåde kan vi gå gjennom livet med et ‘guddommelig navigasjonssystem.’
Derfor er det viktig å stole på vår himmelske Veileder med hele vårt hjerte,
Han som gir oss vår fornuft. Han lover å veilede oss korrekt. Han går til og
med god for oss med sitt rykte. «Han fornyer min sjel. Han leder meg på
rettferdighets stier for sitt navns skyld.» (Salme 23,3 GBO) Også her er
lydighet helt og fullt i vår egen interesse.
Ved å følge de guddommelige lovene, enten det er naturlover eller

åndelige lover, er det positive resultater for alle. Til ogmed ikke-troende kan
oppleve positive resultater hvis de holder disse guddommelige lovene. Jeg
kaller dette naturlig velsignelse. Men mye mer skjer, til og med mirakler, når
de åndelige lovene følges. Jeg kaller dette overnaturlige velsignelser.
Tillit og lydighet beriker hverandre. I Jakob 2,22 leser vi: «Ser du at troen

virket sammenmed gjerningene hans, og at troen ble gjort fullkommen ut fra
gjerningene?» (BGO) Tillit til Gud fostrer lydighet, og lydighet fostrer vår
tillit til Gud.
Jeg vil gjerne minne om et sitat fra Dennis Smith som passer her: «Når

noen lever i et nært forhold til Gud ved Den Hellige Ånd, kommer lydighet
naturlig og fra hjertet, uten at vi tenker såmye på det.» 121

__________

121 Dennis Smith, 40 Days – Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming
(R&H 2009) s. 21, 22
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Når vi forstår lydighet på riktig måte, vil vi bedre forstå de vidunderlige
uttalelsene i Salmene (spesielt Salme 19 og 119) om Guds lov. De viser at
frelse, forløsning og lov hører sammen. En frelst person vil sette Guds lov
høyt, og i sitt liv i Den Hellige Ånd og med Jesus i hjertet, vil de med glede
være lydige. Jeg tror at en kjødelig kristen ikke en gang kan forstå
uttalelsene i Salme 119. Antagelig vil de se på dem som overdrivelser. På
den andre side kan en åndelig kristen kjenne i sin sjel det salmisten skrev.
Gud har fortalt oss: «Når vi dag for dag vandrer i det lyset Han sender oss

og er villige til å lyde alle Hans bud, vokser og utvides vår erfaring inntil vi
blir fullvoksne menn og kvinner i Kristus Jesus.» 122

Hvor mye lydighet forventer Gud?
Hvor mye lydighet ønsker Jesus å oppnå i meg? Litt, mye eller helt og fullt?
Et tydelig eksempel finner vi i Moses’ liv i 2. Mosebok 4,24-26. I ørkenen i

Midian fikk Moses som oppdrag å lede Israels folk ut av Egypt. «På veien fra
Midian [til Egypt] fikk Moses en fryktelig og overraskende advarsel om
Herrens mishag. En engel viste seg for ham på en truende måte, som om
han sto klar til å drepe ham.Moses fikk ingen forklaring,men nå husket han
at han hadde oversett ett av Guds krav. Han hadde latt seg overtale av sin
kone til ikke å omskjære den yngste sønnen.» Barnet ble øyeblikkelig
omskjært. «... Deretter tillot engelen at Moses fikk fortsette reisen. Under
sin misjon hos Farao ville Moses komme i en farlig situasjon. Livet hans
kunne bare bli bevart ved at hellige engler beskyttet ham.Men når hanmed
fullt overlegg forsømte en klar plikt, var han ikke trygg, for da ville englene
ikke kunne verne ham.» 123

Leksen vi kan lære av denne erfaringen finner vi mer om i Patriarker og
profeter: «I trengselstiden like før Kristi gjenkomst vil de rettferdige bli
bevart av himmelske engler. Men det vil ikke være noen sikkerhet for dem
som overtrer Guds lov. Englene kan ikke beskytte dem som da tilsidesetter
et av Guds bud.» 124

Det å holde alle Guds bud er til vår beskyttelse, lykke og vårt velvære. Vi
vet at Adam og Eva måtte forlate Eden på grunn av en enkelt synd. Jeg
tenker at dette er et klart svar på spørsmålet om hvor mye lydighet Gud
__________

122 Ellen G. White, Ung i dag,Norsk bokforlag, 1980, s. 13. [MYP 15-16]
123 Ellen G. White, Patriarker og profeter, A & O, side 239. [PP 255, 256]
124 Samme som over. [PP 256]



93

forventer. Det er forståelig at Herren forventer lydighet i alle ting når vi
tenker på at Jesus gjennomfører sin lydighet i oss til det beste for oss. Jesus
ønsker å leve ut Guds vilje i oss, slik Han selv gjorde sommenneske her på
jorden. Han holdning som menneske var: «Å gjøre Din vilje, Min Gud, er Min
lyst, og Din lov er i Mitt indre.« (Salme 40,9 BGO) Til sine disipler sa Han: «Jeg
har holdt min Fars bud.» (Joh 15,10 BGO)
Dessuten, hvis full lydighet fører til fullstendig lykke og et liv i overflod

her og i evigheten, da er det åpenbart at mindre lydighet fører til mindre
velsignelser. Alle som er, og noen gang kommer til å være i Guds rike, vil
med glede lyde Gud. Dette sikrer kjærlighet og harmoni for alle skapninger.

Sluttbemerkninger
Jeremias 7,23 oppsummerer hele dette emnet. Disse ord ble gitt til Israel da
de forlot Egypt. «Hør på Min røst, så skal Jeg være deres Gud, og dere skal
være Mitt folk. Vandre på alle de veiene Jeg har befalt dere, for at det kan gå
dere godt. (BGO)
Her ga Herren oss et dyrebart løfte. Hva lover Han oss hvis vi lyder Hans

Ord? «Jeg [skal] være deres Gud, og dere skal væreMitt folk.»MenHan legger
til at vi må gjøre dette helt og fullt til vårt eget beste. Vi kan bruke denne
teksten som et løfte i en bønn om et lydig hjerte.

Hva skjedde med apostelen Johannes?
Vi kan se det skjønne resultatet av lydighet i Jesu disippel Johannes sitt liv.
I Veien til Kristus leser vi: «Dag etter dag følte han seg tiltrukket av Jesus,
inntil han mistet seg selv av syne i sin kjærlighet til Mesteren. Hans hissige
og ærgjerrige sinnelag ble påvirket og forandret av Frelserens kraft. Den
Hellige Ånds gjenfødende innflytelse fornyet hans hjerte. Kristi kjærlighets
store makt førte til en forandring i karakteren. Dette er den sikre følgen av
foreningen med Kristus. Når Han bor i vårt hjerte, blir hele vår natur
forvandlet. Kristi Ånd og kjærlighet mildner og undertvinger oss, løfter våre
tanker og ønsker opp til Gud og himmelen.» 125

«Herren har bestemt at hver sjel som lyder Hans Ord skal få Hans glede,
Hans fred, Hans vedvarende bevarende kraft.» 126 Det er mitt ønske ogmin
__________

125 Ellen G. White, Veien til Kristus, side75-76. [SC 73]
126 Ellen G. White, In Heavenly Places, 1999, s. 53.
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bønn at alle troende holder ut til de får erfare den store gleden i troens
lydighet. Må Gud gi oss store seire i lydighet ved tro i Jesus Kristus og Den
Hellige Ånd. «Den som gjør Guds vilje, forblir til evig tid.» (1 Joh 2,17 BGO)
«Men Herrensmiskunn er fra evighet til evighet over dem som frykter Ham,

... for dem somholder Hans pakt, og for dem somhusker Hans bud, så de gjør
etter dem.» (Salme 103,17-18 BGÒ)

Vi ønsker å høre om et stort steg i lydighet.
Ånden overbeviser rømt fange om å vende tilbake til fengselet.

«Jeg ble født i en adventistfamilie. Jeg ble døpt da jeg var 19. I 2016 ble jeg
dømt til 43 år i fengsel for mord. Det er mitt femte år i fengsel nå. Jeg klarte
å rømme fra fengselet i mars 2017. Etter den første sabbaten møtte jeg en
kvinne som viste meg boken ‘Veien til personlig oppvåkning.’ Mandagen
etter kjøpte jeg et eksemplar i en adventistbokhandel. Til min overraskelse
leste jeg den i løpet den samme uken. Jeg følte tomheten inne i meg, som
jeg hadde hatt i helemitt liv — uten DenHellige Ånd. Da viet jeg helemitt liv
til Jesus. Jeg dro tilbake til fengselet i oktober 2018. Jeg ble ikke siktet for
at jeg hadde rømt. Og det beste av alt var at rettsaken mot meg nå skjer
foran Gud den Allmektige. Jeg har anket til høyesterett. Etter at jeg leste
denne boken ble jeg så velsignet at jeg er dypt overbevist: «For Gud er det
ingen håpløse tilfeller! Jeg er nå bønnekoordinator. Boken ble delt ut her i
Barawagi fengsel blant de innsatte. Mange fanger ble berørt av boken etter
å ha lest den. Jeg er glad jeg kan tjene vår Frelser Jesus Kristus. Det var og
er en virkelig velsignelse for oss.» 127

Bønn: «Far, takk for at du i dinuendelige visdom, enormekraftogherlige
kjærlighet har sørget for fullkommen veiledning for oss så vi kan få det
best mulige liv. Du skapte alt til det beste for oss. Jeg ønsker å prise deg
og takke for dette. Vær så snill og gi meg fullkommen tillit til Din vei, og
hjelp meg til å følge deg i alle ting med hele mitt hjerte i overgivelse og
lydighet.» Amen.

__________

127 E. E. EE260419 Experience # 91 underwww.steps-to-personal-revival.info - Experiences
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1. Hva er vår del i det guddommelige arbeidet som gjøres i oss, inkludert
våre handlinger?

2. Hva er forskjellen på bibelsk tro og bare samtykke til sannheten?

3. Når er samtykke fra oss viktig?

4. Hvorfor er lydighet til stor velsignelse for oss?

Vår bønnetid

• Kontakt din bønnepartner og diskuter emnet.
• Be med din bønnepartner:
1. Om å væremer oppmerksom på vår rolle i guddommelig virksomhet.
2. Om innsikt til å erkjenne når det er sann tro eller bare samtykke i
våre liv.

3. Om trofast lydighet og den påfølgende velsignelsen.
4. Om full tillit til Guds ledelse og Hans prinsipper.

LYDIGHET I JESUS | TIL KAPITTEL 4, DEL 2
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K A P I T T E L 5 — D E L 1

TILTALENDE TRO
I JESUS

Hvordan kan vi oppnå enhet blant troende?
Hva gjør vår tro tiltalende for vår familie

og verden?
Hvilke forandringer i oss gjør oss til vitner?

Hvordan fører vekkelse til misjon?

Min bønnepartner i et 40-dagers-prosjekt sa en gang: «Jeg lengter etter en
tiltalende tro så barna mine også ønsker å følge Kristus.»
Mary Jones, en jente fra Wales, hadde mulighet til å gå til fjerne

slektninger for å lese i deres bibel. Dette skjedde fra hun var to til femten
år. Hun elsket Bibelen med hele sitt hjerte. Hun tok ekstrajobber for å
tjene penger så hun kunne kjøpe sin egen bibel. I seks år sparte hun hver
penny hun tjente.
Da hun var nesten seksten gikk Mary barfot tretti kilometer for å besøke

en pastor som kunne selge henne en bibel. Han sa at han hadde to bibler,
men de var allerede lovet bort til andre. Mary begynte å gråte sårt. Pastoren
spurte hvorfor hun gråt. Hun fortalte ham hvordan hun hadde spart penger
i seks år for å kjøpe en bibel. Pastoren kjente i sitt hjerte at han ikke kunne
nekte henne, og lot henne få en bibel. Full av glede dro hun hjem igjen.
Var Bibelen tiltalende for henne? Var tro tiltalende for denne jenta?
Dette skjedde i 1800. Denne erfaringen gjorde så sterkt inntrykk på

pastoren at han gikk til det skrittet å grunnlegge det første verdensvide
bibelselskapet, The British and Foreign Bible Society. Senere ble mange
andre bibelselskaper opprettet.
Og alt dette fordi en ung jente elsket Bibelen så høyt at hun viet sitt liv til

å få tak i en. Tiltalende tro gjør inntrykk. 128

__________

128 Hentet fra Wikipedia, “Mary Jones.”
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Hva betyr ‘tiltalende’?
Ordbøkene definerer ‘tiltalende’ som appellerende, elskverdig, fasciner-
ende, ønskelig. Hvem ønsker ikke å ha en slik tro? Jeg tror at alle som
virkelig tenker over det, gjerne ville ha en appellerende, fascinerende tro.

Hvordan kan jeg lengte etter en slik tro? Hvordan ser den ut?
▶ Den bør gi en fast og pålitelig grunnvoll for livet.
▶ Den bør være grunnlagt på sannhet, ikke på feil og løgner.
▶ Den bør baseres på en åpenbaring om vår kjærlige og allvise Gud så den
tjener til vårt beste, og ikke blandet medmenneskelig lære.

▶ Den bør være helt overbevisende og gi mye glede.
▶ Den bør gi klare fordeler til vårt eget liv.
▶ Den bør være i stand til å holde meg oppe i vanskelige situasjoner
— i sykdom, i nød, i død.

▶ Den bør gi håp for evigheten.

Alle disse momentene har å gjøre med det som skjer inni oss. Men en
tiltalende tro bør ha en innflytelse utover det. Min bønnepartner sa: «Jeg
lengter etter en tiltalende tro så barna mine også ønsker å følge Kristus.»
▶ En tiltalende tro burde lede våre kjære og andre til å bli interessert i den
og ønske å ha den selv.

Hva menes med tiltalende tro?
Tiltalende tro er åndelig kristentro — et liv med Jesus Kristus i oss ved
Den Hellige Ånd. Vi bør huske denne bibelteksten: «At han etter sin
herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre
menneske, at Kristusmå bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og
grunnfestet i kjærlighet... og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som
overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.»
(Ef 3,16-17.19 NB)
Disse versene sier at Guds Ånd styrker oss, og at Kristus slik lever i oss og

vil utfolde sin kjærlighetsnatur i oss. Dette setter oss fri fra selvets slaveri. Vi
opplever den herlige friheten i det å være Guds barn.
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen

uten ved Meg.» (Joh 14,6 BGO) Når Jesus er i mitt hjerte ved Den Hellige
Ånd, er han også veien til Faderen, min veileder til sannheten. Han er
middelet til den høyeste livskvalitet.
.
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Hvordan beskriver Jesus tiltalende tro?
Jesus talte om en fylde som ikke noe menneske kan gi. Den gir dyp, indre
glede fordi kjærlighetens og fredens Gud får ta bolig i hjertet. Denne
tilstanden er ikke avhengig av ytre omstendigheter, men den er avhengig
av en barnlig tillit og tro påGuds kraft. Paulus skrev til Jesu etterfølgere: «Så
dere kan bli fylt til hele Guds fylde.» (Ef 3,19b)
Jesus i våre hjerter. Det er hva vi trenger: «For i Ham bor hele

guddommens fylde legemlig. Og i Ham er dere blitt fylt.» (Kol 2,9-10 NB)
Dette er det høyeste vi kan nå i dette livet. Det er hva Gud ønsker å gi oss i
sin store kjærlighet.
Kvinnen ved Jakobs brønn opplevde virkelig dette. Jesus ga et eksempel

fra dagliglivet for å illustrere oppfyllelsen av dette ønsket. På den tiden var
vann en av de mest verdifulle og viktige tingene alle trengte. Gjennom
Jesus kommer vi til «en kildemed vann som veller fram til evig liv.» (Joh 4,14
BGO), og det betyr at vi kan drikke av denne kilden, og vår lengsel blir
tilfredsstilt.
Alle mennesker har en lengsel etter lykke. De vet ikke at de i virkelig-

heten lengter etter et personlig forhold til Gud, for i Predikeren 3,11 (BGO)
står det om Gud: «Også evigheten har Han lagt ned i deres hjerte.» Alle som
ikke har funnet et nært fellesskap med Gud har et tomrom i sine hjerter
ifølge Blaise Pascal. Derfor har folk konstant lengsel etter mer og mer.
Jesus inviterer oss til å tro på Ham, til å stole på Ham. Resultatet er

åpenbart i den som gjør det, for «ut fra hans indre skal det flyte strømmer av
levende vann.« (Joh 7,38 BGO) Livet flyter over i dem, en tiltalende karisma,
og de øver en innflytelse som styrker andre.
Tiltalende tro gir et rikt og oppfylt liv i denne verden og i en enda større,

ufattelig grad i evigheten.

Guds Ord viser at min tro er tiltalende for andre
La oss lese Jesu bønn i Johannes 17,20-23 (BGO): «Jeg ber ikke bare for
disse, men også for dem som kommer til å tro på Meg ved deres ord. Jeg ber
at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de må
være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg. Og den herlighet
som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som Vi er ett: Jeg i
dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at verden
kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du har elsket dem, slik som Du har
elsket Meg.»



99

Jesus ba om at hans disipler ville være ett opp gjennomårhundrene. I så
fall ba Han også for deg og meg. Jesus ba ikke for vår enhet bare for at vi
skulle ha en godfølelse i vårt fellesskap og hjelpe hverandre, men Han sa
også at denne enheten blant disiplene skulle være tiltalende for folk i
verden: «Et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik Jeg har
elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er Mine
disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» (Joh 13,34-35 BGO) Han viser
oss at på grunn av enheten blant disiplene, vil verden tro og vite følgende
tre viktige ting.

Hva erkjenner verden gjennom oss?
1. Verden vet at folk er Jesu disipler på grunn av kjærligheten dem imellom
og i menigheten. Det betyr at verden ser oss. Verden innser at den
kjærlige atferden blant disiplene er et resultat av deres forhold til Jesus.
(«Av dette skal alle forstå at dere er Mine disipler, omdere har kjærlighet til
hverandre.»)

2. På grunn av enheten blant Jesu disipler tror verden at Jesus er Guds
utsending. («At verden skal tro at Du har utsendt Meg») Folk i verden
innser at Jesus er Frelseren sendt fra Gud på grunn av det kjærlige
fellesskapet blant Hans disipler.

3. Utrolig nok innser folk i verden at Gud elsker dem på grunn av den
kjærlige atferden blant Hans disipler. («For at verden kan forstå at Du...
har elsket dem, slik som Du har elsket Meg.»)

For å oppsummere, gjennom enheten blant Jesu disipler vil folk (1)
erkjenne sitt forhold til Jesus, (2) erkjenne at Jesus var sendt av Gud, og (3)
erkjenne at Gud elsker dem. Jesus vil bli anerkjent av verden gjennom
forholdet de Åndsfylte disiplene har til hverandre. Jesus kan utøve denne
tiltalende innflytelsen gjennom åndelige kristne. Vekkelse genererer
misjon.

Hvorfor er det slik at folk lærer noe om Gud gjennom
disiplenes kjærlige atferd?

Hvert menneske er unikt. Vi har ulike talenter og evner. Det er menn og
kvinner, unge og eldre. Ofte har vi ulik utdanning og kulturell bakgrunn. Vi
har ulike temperament, meninger og erfaringer. I verden fører disse
ulikhetene ofte til spenninger mellom folk. De kan også føre til rivalisering
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og strid. Derfor er folk er forbauset over og tiltrukket av grupper som er
preget av kjærlighet, harmoni og hjelpsomhet.
Da jeg var pastor i München, Tyskland, besøkte jeg en tidligere

forretningskollega i en liten by i nærheten. Han bodde i en gate der en
adventistfamilie bodde somen storfamilie i sammehus. Siden han visste at
jeg er adventist, sa han til meg: «Alle i gaten er forbauset over at disse 15 til
20 menneskene kan leve sammen i et hus i harmoni og uten noen
konflikter.» Naboene la merke til noe: Dette var en tiltalende tro.
Walter Schlund, et medlem i en liten menighet i Tyskland, forteller et

annet eksempel på dette fenomenet: «Før jeg ble en kristen ønsket vi å dra
på ferie til Romania og endte opp i et flomområde. Vi hadde fortsatt 120 km
til vårt reisemål, men kunne ikke komme videre. Så vi spurte om hvor vi
skulle kjøre. Ved en tilfeldighet snakket vi med en adventist som veiledet
oss til pastor Birós familie. Familien inviterte oss til å overnatte i deres
hjem, noe vi sa ja til med glede. Det var mens vi har hos denne familien at
jeg tok min avgjørelse om å overgi meg til Kristus og bli en adventist.
Grunnen var måten familien oppførte seg overfor hverandre på, et
harmonisk familieliv, freden som var der, den vennlige atmosfæren,
familieandaktene. Jeg opplevde en livskvalitet somgjorde dypt inntrykk på
meg. Jeg ønsket dette for meg selv også.» 129 Dette var tiltalende tro.
Jeg husker den tiden jeg var i Regensburg, Tyskland, at jeg i en periode

besøkte noen folk i et bestemt boligområde, og jeg la merke til at deres
hjem alltid var fylt med spenninger og konflikter. Det er så mye hyggeligere
når du har det privilegium å besøke folk som har et hjerte fylt med
kjærlighet.

Hvorfor kan tiltalende tro bare komme fra Guds Ord?
Tiltalende tro er utelukkende basert på Guds Ord, nærmere bestemt Det
gamle og Det nye testamentet.
Da Jesus sa: «Joh 7,38 Den som tror på Meg, som Skriften har sagt»

(Joh 7,38 BGO), mente Han Det gamle testamente siden det bare var det
som eksisterte på den tiden. I Joh 17,14 gjorde Han det mer tydelig da Han
sa om sin Far: «Jeg har gitt dem Ditt ord.» (Joh 17,14 BGO) Og i vers 17 slår
Han fast: «Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.»

__________

129 BWgung, adventist-menighetsblad Baden-Wurttemberg, Tyskland.Nr. 6/2012, s. 24.
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Enhver religion i verden er veien til gud eller guder som er blitt
unnfanget av mennesker. Den eneste troen som ikke er blitt unnfanget av
mennesker, men som er blitt åpenbart av Gud selv, er bibelsk tro. Siden
Gud er kjærlighet og Han har uendelig visdom og evner, skapte Han den
mest fordelaktige ordningen for oss. Derfor er bibelsk tro den mest
tiltalende tro som finnes. I virkeligheten er det den eneste tiltalende troen i
verden. Den krever at vi har forstått alle bibelske doktriner korrekt og lever
i henhold til dem ved Ånden. Ifølge lignelsen om de ti jomfruene, har
omtrent halvparten av menigheten en slik tro.
Gjennom vår tillit til Jesus kan vi erfare glede og fred og kjenne at vår

åndelige tørst blir tilfredsstilt. Vår Gud ønsker at Hans kjærlighet blir synlig
for andre i våre liv. Det gjør vår tro tiltalende for dem.

Hvordan er enhet blant disiplene mulig?
Vi trenger å være ett i ekteskap og familie, i menighet og misjon. Jesus sier:
«Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik
som Vi er ett.» (Joh 17,22 BGO)
Hva har Jesus gitt oss? Herlighet!
Hva betyr det? Uttrykket ‘herlighet’ brukes på ulike måter i Bibelen. For

det første brukes det for Guds storhet og majestet. For det andre om
skapelsens herlighet, og for det tredje om Guds vidunderlige, kjærlige
vesen. Her bør vi se på 2 Mos 33,18-19 hvor Moses sier til Gud: «Han sa: "Jeg
ber Deg, vismegDin herlighet!" Da saHan: "Jeg skal la all Min godhet gå forbi
ansiktet ditt."» (BGO)
Guds herlighet er Hans karakter som karakteriseres av kjærlighet og

godhet. Godhet hjelper kjærlighet i praksis. Dette hjelper oss å forstå Jesu
uttalelse om at Han har gitt oss Guds herlighet slik at vi kan være ett med
Ham. Den viktigste betingelsen for enhet er gjensidig kjærlighet sammen
med respekt og tillit. Guds misjonsmetode er å elske menneskeheten
gjennom oss, nærmere bestemtmed agape-kjærligheten, Guds kjærlighet.
Det er denne slags kjærlighet Gud ønsker å dele gjennom oss.
Etter at Den Hellige Ånd var blitt utøst, blir vi fortalt bemerkelsesverdige

ting om den førstemenighet: «Og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var
samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med
frimodighet. Hele flokken av de troende var av ett hjerte og én sjel...Og med
stor kraft avla apostlene vitnesbyrd... Og stor nåde var over dem alle.»
(Apg 4,31-33 BGO)
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Enhet er ikke homogenisering
Enhet er enhet i sinn, hensikt og essens. Samtidig blir personligheten til den
enkelte ivaretatt. Den avskaffer ikke vår personlighet. Det er en enhet av
ulike mennesker med ulike karakteregenskaper. Akkurat det fremkaller så
stor forbauselse: Enhet av ulike mennesker.
Ellen White sier: «Det sterkeste vitnesbyrdet om at Gud sendte sin Sønn

til verden, er harmonien og enheten i menigheten... Vantro mennesker
holder øye med dem som bekjenner Kristus, for å se om deres tro har en
helliggjørende virkning på deres liv.» 130 Et annet sted skriver hun:
«Karakterens forvandling [i disiplene] er et vitnesbyrd for verden om at
Kristus bor i hjertet.» 131

Hvordan kan vi oppnå enhet?
Disiplenes enhet oppnås ved at Kristus lever i dem gjennom Den Hellige
Ånd. Jesus sa:

Joh 17:21: “At også demå være ett i oss”
Joh 17:23: “Jeg i dem og du i meg.”
Joh 15:4: “Bli* i Meg, så blir* Jeg i dere.”

Apostelen Paulus sier det slik:,
Kolosserne 1:27: “Kristus i dere, håpet om herlighet.”
Galaterne 2:20: “Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg..”

Slik blir enhetmulig når Kristus er i deg ogmeg. Det er ikkemulig uten at
vi er fylt med Den Hellige Ånd. Bare da kan vi være ‘hyggelige’ mot
hverandre. Ellen White skriver. «Vi må med stor oppriktighet tilstrebe å
være av ett sinn, ha sammemål. Den Hellige Ånds dåp, og ikke noe mindre
enn det, kan føre oss dit. La oss forberede våre hjerter ved å forsake selvet
for å ta imot Den Hellige Ånd slik at store ting kan bli gjort for oss...» 132

Et annet sted skriver hun: «Når Guds folk blir ett i Åndens enhet, vil all
fariseisme, all egenrettferdighet, som var det jødiske folks synd, bli renset
ut av alles hjerter. Kristi preg vil være på hvert enkelt lem av hans legeme,
__________

* Gresk ‘meno’ betyr å bo, oppholde seg, fortsette å være, bli.
130 Ellen G. White, Apostlenes liv og virksomhet, A & O, bind 6, side 377. [AA 549, 550]
131 Ellen G. White, Profeter og konger, A & O, bind 3, side 98 [PK 233]
132 Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, 5. november; s. 318.
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og hans folk vil være somnye vinsekker somhan kan helle sin nye vin i, uten
at de revner. Gud vil avdekke den hemmelighet somhar vært skjult fra evige
tider. Han vil “kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne
hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus blant dere [eller ‘i dere’], håpet
om herlighet!” (Kol 1,27.» ) 133

__________

133 Ellen G. White, På fast grunn, bind 1, side 382 (elektronisk). [1,SM 386]
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De fant enhet
Denne erfaringen har vi hatt med en annet menighet i vårt distrikt. Min
forgjenger sa: «Du trenger mye mot i denne menigheten, du går inn i et
minefelt!» Vi oppdaget fort at spenningen var veldig høy. Det var krangling,
splittelser, injurier og mangel på tilgivelse. Ukontrollerte følelsesmessige
utbrudd og personangrepmørkla en hel menighet som en tung sky. Det var
trist å se hvor infiltrert menighetsmedlemmene var i dette nettverket av
utilgivelighet, og de innså ikke at de ikke kunne finne ut av det på egen
hånd. Etter at smågrupper ble etablert, ble boken Veien til personlig
oppvåkning delt ut som studiemateriell i disse gruppene. Medlemmene
reagerte positivt og var takknemlig for denne lille boken.
Også her begyntemedlemmene å praktisere 10 dagermed bønn og faste

hver for seg. (10 Days – Prayers and Devotions to Experience the Baptism of
theHoly Spirit avDennis Smith) Til slutt var det noen som foreslo at vi kunne
gjøre det sammen som en menighet. Møtene fant sted klokken fire om
morgenen. Til å begynne med var det ikke mange deltakere, men gradvis
var det flere og flere som sluttet seg til, og det var en vidunderlig, fredelig,
åndelig atmosfære. En merket at Gud arbeidet idet Han på mirakuløst vis
forberedte menigheten på det siste steget som var så vanskelig for dem:
Å tilgi. Til slutt falt veggen ned, og den ene etter den andre ba offentlig om
tilgivelse. Andre henvendte seg direkte til en person somde hadde kranglet
med og ba om tilgivelse. De klemte hverandre. Tårer rant. De triste
ansiktene ble lykkelige igjen, og kjærlighet kom tilbake i deres hjerter. Det
er alltid en fantastisk erfaring å se og oppleve. Bare Gud kan veilede
mennesker ved sin Hellige Ånd. Det er håp for minefelt!

Pastor F.H.og hans kone, #85b
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1. Hva betyr ‘tiltalende’? Hva er tiltalende tro?

2. Hvor kan vi lese om denne tiltalende troen i Bibelen?

3. Hvordan viser denne troen seg i det praktiske liv?

4. Hva er det folk kan vite når de ser den enheten som er blant de troende?

Vår bønnetid

• Kontakt din bønnepartner og diskuter emnet.
• Be med din bønnepartner:
1. Om tiltalende tro som er til vesignelse for oss og som kan være en
velsignelse for andre.

2. Om innsikt til å oppdage når tiltalende tro mangler i det daglige liv.
3. Om Guds ledelse og styrke for å hjelpe oss til å gjøre plass for denne
tiltalende troen.

4. Om at din tro vil oppmuntre andre til å være åpne for Guds virke i oss.
5. Om at Kristus må bo i oss og hele tiden bli mer synlig.

TILTALENDE TRO I JESUS | TIL KAPITTEL 5, DEL 1
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K A P I T T E L 5 — D E L 2

Hvilke forandringer i oss gjør oss til vitner?
Hvordan fører vekkelse til misjon?

Hvordan lever Kristus i meg?
En forklaring kan vi finne i Efeserne 3,16-17: «At Han vil gi dere å bli styrket
med kraft ved Sin Ånd i det indre menneske, etter Hans herlighets store
rikdom, det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, idet dere er
rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.» (BGO) Som vi har sett før lever Kristus
i oss ved Den Hellige Ånd. Siden vårt indre menneske blir «fornyet dag for
dag» (2 Kor 4,16), er det viktig å fornye vår overgivelse til Jesus hvermorgen
og be Ham om tro, fortrinnsvis ved å gjøre krav på et løfte slik som Luk
11,13, slik at vi kan være fyltmedDenHellige Ånd. 134 Når den enkelte bli ett
med Kristus, fører det til at disiplene kommer nærmere hverandre. Slik blir
det at vi «er i Kristus» grunnlaget for enhet.
«Dette [enhet] er en gave som blir skjenket de troende ved at Kristus

lever i dem [Joh 17, 22-23). ... Derfor begynner enhet med den enkelte» 135

Hvilken virkning har det på oss at Jesus lever i oss?
Det er tre store virkninger av at Jesus lever i oss: Åndens frukt, Åndens
nådegaver og evne til å vitne.
Frukten og Åndens gaver er viktige for å lykkes med fellesskap. Disse to

har så en avgjørende innflytelse på det tredje området: Vårt vitnesbyrd om
Jesus. Vår personlige forvandling er en betingelse for vårt vitnesbyrd og vår
enhet som disipler. Den atferdsendringen som kommer av det, brukes av
Herren til å trekke til seg ufrelste mennesker og til å utruste oss til å vitne.
Gjennom vårt vitnesbyrd blir vi Jesu medarbeidere fordi Han kom for å
«søke og frelse det som var fortapt.« (Luk 19,10 BGO)
__________

134 Luk 11:13: “Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna
deres, hvor myemer skal da deres himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem

som ber Ham!» ” (BGO).

135 Adult Bible Study Guide, 21. november, 2012.
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La oss se nærmere på disse tre områdene:
1. Åndens frukt. «Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet,
vennlighet, godhet, trofasthet [tro], ydmykhet og selvbeherskelse.» Slike ting
rammes ikke av loven!» (Gal 5,22-23 N11BM) Alle disse karakteristikkene
spiller en viktig rolle i det daglige liv. De var viktige forutsetninger for enhet
i ekteskap og familie, blant disippelgrupper, i menigheter og i misjon.
Paulus snakker om den generelle betydningen av én frukt som utvikler

Guds natur i oss. I Efeserne 3,17 leste vi: « At Kristus får bo i hjertene deres
ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.» (BGO
Uthevelse tilføyd) Frukten han snakker om er kjærlighet. På gresk kalles
den agape. Denne kjærligheten er Guds natur. Denne kjærligheten er
uselvisk og søker det beste for Gud og mennesker. Eva von Tiele-Winckler
forklarer frukten av Guds kjærlighet slik:
▶ Glede er frydefull kjærlighet.
▶ Fred er kjærlighet som hviler.
▶ Overbærenhet er støttende kjærlighet.
▶ Vennlighet er strålende kjærlighet.
▶ Godhet er hjelpende kjærlighet.
▶ Tro/trofasthet er tillitsfull kjærlighet.
▶ Ydmykhet er sårbar kjærlighet.
▶ Selvbeherskelse er ren kjærlighet.
Det synes åpenbart at frukten av disse karakteristikkene Ånden har gitt

er kjærlighet. Derfor snakkes det om frukt i entallsform og ikke i flertall.
Ellen White sier om disse karakteristikkene: «Karakterens forvandling
[i disiplene] er et vitnesbyrd for verden om at Kristus bor i hjertet.» 136

2. Åndens nådegaver.Den andre viktige effekten av at Jesus lever i oss er at
vi tar imot Åndens gaver. Gud har gitt oss forskjellige talenter. I 1 Korinterne
12 sammenligner Paulus menigheten, et visst antall mennesker, med et
legeme. Legemet består avmange ulike organer. Det er viktig for liv og helse
at hver kroppsdel fungerer godt. Det viser at det er vår plikt å tjene
hverandre med våre ulike talenter og slik bidra til at familien, gruppen,
menigheten vil lykkes i det store og hele. Hver enkelt får tildelt ulike
oppdrag. Gud har gitt oss forskjellige evner.
Listen over gaver i Det nye testamente er ikke uttømmende. Det kan

nevnesmange flere gaver i den førstemenighet, og i vår moderne tid er det
andre gaver i tillegg.
__________

136 Profeter og konger, A & O, bind 3, side 98 [PK 233].
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Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg: Advent-Verlag, 1999), s. 121.

Det er viktig at disse to elementene, Åndens frukt og Åndens gaver, viser
seg i oss og gjennom vår tale, våre følelser, tanker og handlinger. Dette kan
skje bare på énmåte. Vi må være fylt med Den Hellige Ånd.
Nøkkelen til å ha et liv i Den Hellige Ånd er daglig å be om å være helt

overgitt til Gud og be i tro omå være fyltmedDenHellige Ånd. I boken Veien
til personlig oppvåkning, kapittel 4 finnes et eksempel på en slik bønn. Den
ba de i Rheinland, Tyskland: «Vi har hatt fantastiske erfaringer. Mange
brødre og søstre ber den eksempelbønnen [fra Veien til personlig opp-
våkning} hver dag, og jeg har bedt den sammen med en venn i fem
måneder. Ikke bare har ting forbedret seg for oss personlig, men også i våre
hjem, i våre relasjoner, ekteskap på det åndelig området og i menigheten,
men ikke på en måte som utløser konflikter. Det har heller skjedd på en
stille, naturlig måte. Vi er overrasket og ser Guds foredlende kraft i dette,
noe som på en måte gjør livet lettere, siden vi føler Guds tilstedeværelse i
større og større grad.»

Ordets gaver Mirakel-gaver Tjenestens gaver

Visdomstale
1 Kor 12,8

(Mirakuløs) tro
1 Kor 12,9

Ledelsens gave
Rom 12,8; 1 Kor 12,28

Kunnskapsord
1 Kor 12,8

Helbredelse
1 Kor 12,9.28

Tjenester
Rom 12,7

Profetisk tale
1 Kor 12,10.28; Rom 12,7

Språk (tunger)
1 Kor 12,10.28

Hjelpsomhet
1 Kor 12,28

Undervisning
1 Kor 12,28; Rom 12,7;
Ef 4,11

Tolkning av tungetale
1 Kor 12,10,30

Dele ut gaver
Rom 12,8

Forkynnelse
Ef 4,11

Å prøve åndene
1 Kor 12,10

Barmhjertighet
Rom 12,8

Apostel, leder
1 Kor 12,28; Ef 4,11

Kraft til undergjerninger
1 Kor 12,10,28

Gjestfrihet
1 Pet 4,9

Formaningens gave
Rom 12,8

Hyrde
Ef 4,11
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Ser du hvordan dette vitnesbyrdet viser at ‘Kristus i oss’ ved Den Hellige
Ånd har positiv effekt på vårt fellesskap?
Rapporten fortsetter slik: «Nylig fortalte en søstermeg: ‘Slik har jeg alltid

forestilt meg å leve et godt liv til Guds behag, men det var for mange
vanskeligheter i veien. Endelig har min drøm blitt til virkelighet, og dette er
bare begynnelsen!’» 137 Denne søsteren fant aktiv tro.

3. Å vitne for Jesus. «Men dere skal få kraft når DenHellige Ånd kommer over
dere. Og dere skal være vitner om Meg* i Jerusalem, og i hele Judea og
Samaria, og helt til jordens ende.» (Apg 1,8 BGO) Jesus fortalte disiplene at
de skulle bli utrustet ved Den Hellige Ånd for å være Hans vitner.
Når vi er fylt med Den Hellige Ånd vil vi oppleve åndelig vekkelse og

reformasjon.Hva er vekkelse? Dennis Smith forklarer: «Det kommer en tid
da en kristen opplever fornyelse i Jesus i sitt liv. Glede over frelsen fyller
hjertet, en lengsel etter andres frelse begynner å gløde i ham. Dette betyr at
etter sin oppvåkning lengter den kristne etter at andre skal bli frelst.» 138

Ellen White sier: «Uten Den Hellige Ånds nærvær vil ikke noe hjerte bli
rørt, ingen synder vunnet for Kristus. Når Hans disipler er knyttet til Jesus,
når de har Den Hellige Ånds gaver, vil selv de fattigste og mest uvitende av
dem ha en kraft som virker på hjerter. Gud gjør dem til en kanal som den
sterkeste kraften i universet virker gjennom.» 139

Den velkjente evangelisten og vekkelsesforkynneren R. A. Torrey
forteller om en bemerkelsesverdig erfaring. En svært kompetent kvinnelig
pastorassistent snakket med en mann om hans frelse i to timer og opp-
nådde ingenting. Så ba hun Torrey om å snakkemed ham. Etter ti minutter
tok mannen en positiv beslutning. Kvinnen var målløs siden Torrey hadde
brukt den samme bibelteksten som hun hadde brukt. Torrey kommenterte
slik: «Siden hun ikke hadde oppnådd noe, var han [Torrey] redd for at det
ville skje med ham også. Derfor ba han Gud i sin hjelpeløshet om at Den
Hellige Åndmåtte virke, og det gjorde Han.» 140

__________

137 E-post sent to H. Haubeil den 18. desember, 2012.
138 Dennis Smith, 40 Days: Prayers and Devotions to Revive Your Experience With God,

bok 2, Dag 6; s. 24.

139 Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, 25. oktober; s. 307.
140 R. A. Torrey, Der Heilige Geist (Frankfurt/Main: 1966), s. 37, 38; et kort sammendrag.
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Vekkelse fører til misjon
«De kan ikke forkynne dette budskapet med kraft før de tar imot Den
Hellige Ånd. De kan ikke innse hva Gud kan gjøre gjennom dem før de tar
imot Den Hellige Ånd.» 141 Guds plan er at folk skal tiltrekkes av vår atferd
og vårt kjærlige fellesskap. Dette gjelder spesielt for barn, ungdom og våre
familiemedlemmer, men også slektninger, bekjente, naboer, kolleger,
venner og fremmede vi møter. Folk blir lydhøre for vår tro, og Gud kan lede
dem i vår vei.
De følgende ordene viser oss hvilken sterk innflytelse vår atferd kan ha:

«Dersom vi ville ydmyke oss selv framfor Gud og være vennlige, høflige,
ømhjertede og medfølende, ville det være ett hundre omvendelser til
sannheten der det nå bare er én.» 142

Men Den Hellige Ånd er uunnværlig for dette. Ellen White henleder
pastorenes oppmerksomhet til følgende: «De [menighetens medlemmer]
er ikke i stand til å legge fram de store og herlige sannhetene i Guds hellige
Ord slik at sjeler kommer til erkjennelse og omvender seg gjennom Den
Hellige Ånds kraft. Guds kraft venter på at de ber om og tar imot den.» 143

Hvordan oppnår vi åndelig oppvåkning?
I 1893 fant det sted en vekkelse i adventistinstitusjoner i Battle Creek,
Michigan, men vekkelsen begynte snart å avta. Gud ga Ellen White innsikt i
årsaken. Hun skrev: «Hadde alle de mange som den gang fikk del i
vekkelsen, gått i gang med å bringe videre til andre det de selv hadde
opplevd, ville de ha fått stadig mer lys og større kraft.» 144

Vi mottar mer lys og mer kraft ved å spre evangeliet. Når vi har omsorg
for andre, vil det virke tilbake i vårt eget liv. Det er derfor det er ekstremt
viktig å oppmuntre folk til å gå i forbønn for dem budskapet ikke har nådd
i løpet av 40 dager med bønn og andakt. 145

__________

141 Ellen G. White, Ye Shall Receive Power, 4. okotber; s. 286.
142 Ellen G. White, Testimonies for the Church (Nampa, ID: Pacific Press Publishing

Association, 2002), 9:189.

143 Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 175.
144 Ellen G. White, På fast grunn, s. 125.2, elektronisk. [1SM 129]
145 Se Dennis Smith, 40 Days, books 1 and 2, Introduction.
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Hvordan komme i gang med misjon?
Jesus sa til sine disipler hvor de skulle begynne sin misjonsoppgave: De
skulle begynne hvor de var. For oss betyr det at vi bør starte hjemme og
hvor folk kjenner oss. Hvorfor planla Jesus å gjøre det på dennemåten? Der
folk kjenner oss, vil vårt vitnesbyrd bli akseptert hvis det følges av en
kjærlig atferd. Vårt livs vitnesbyrd må samsvare med vitnesbyrdet fra
munnen vår. Det kan ses der vi bor dersom vi virkelig er fyltmedDenHellige
Ånd.

Hvor viktig er det nye budet Jesus ga?
Jesus sier i Johannes 13,34-35: «Et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske
hverandre. Slik Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette
skal alle forstå at dere er Mine disipler, om dere har kjærlighet til
hverandre.» (BGO)
Et liv fylt av Ånden fører til en viktig frukt i Ånden: Ydmykhet. Ydmykhet

er Jesu sinnelag og er viktig for et godt fellesskap. Det er grunnen til at
Jesus ga et nytt bud rett etter at Han hadde vasket disiplenes føtter.
Fotvaskingen var en eksemplifisering av ydmykhet.
Ydmykhet er ikke en av det naturlige menneskes karakteregenskaper.

Men vi kan daglig be Gud om ydmyket ved å gjøre krav på løfter som i
Mika 6,8.
Ydmykhet er en veldig viktig egenskap for den som er fylt i Ånden, men

den er vanligvis helt feilbedømt. I det nye budet snakker Jesus om å elske
hverandre ‘slik Jeg har elsket dere.’ Jesus elsker oss med guddommelig
kjærlighet. Vi kaller denne kjærligheten agape, det greske ordet for
guddommelig kjærlighet. Vi kan bare ha denne kjærligheten hvis vi er fylt
med Den Hellige Ånd. Paulus skrev: «Guds kjærlighet er blitt utøst i våre
hjerter ved Den Hellige Ånd, som ble gitt oss.» (Rom 5,5 BGO) «Å elske Gud
over alt annet og uselvisk elske hverandre er den beste gaven vår
himmelske Far kan gi. Denne kjærligheten er ikke et plutselig innfall, men
et guddommelig prinsipp og en stadig kraft. Et hjerte som ikke er helliget til
Gud, kan verken unnfange eller praktisere den. Det kan bare de som lar
Jesus ha makten i hjertet.» 146

__________

146 Ellen G. White, Apostlenes liv og virksomhet, A & O, bind 6, s. 378. [AA 551]



112 KAPITTEL 5 TILTALENDE TRO I JESUS

Hvorvidt vi har ydmykhet er et spørsmål om Jesus er på vårt hjertes
‘trone.’ Lar vi Ham styre alt i våre liv? Har vi helt overgitt oss til Ham?
Bekrefter vi dette hver dag?

Hva med meg?
Har jeg en tiltalende tro? Bor Jesus i mitt hjerte ved Den Hellige Ånd? Hvis
ja, så trenger jeg å ta vare på og vokse i denne tiltalende troen. Men hvis jeg
innser at jeg ikke har tiltalende tro ennå, da trenger jeg absolutt å fokusere
på dette viktige spørsmålet.
Det finnes nyttige hjelpemidler for å finne den tiltalende troen (for dem

som ennå ikke har den) og for å ta vare på denne troen (for dem som
allerede har den) i min bok Veien til personlig oppvåkning og i boken 50
dagermed bønn og andakt til forberedelse for senregnet og Kristi gjenkomst.
Disse to bøkene utfyller hverandre på en verdifullmåte. Jeg kan anbefale av
hele mitt hjerte at du leser disse bøkene. Ja, mer enn én gang.

Hvordan kan vår mangel på Den Hellige Ånd
influere andre mennesker?

Uten Jesus i oss ved Den Hellige Ånd er vi kjødelige kristne (se 1 Kor 3,1-3;
Rom 8,1-17; Gal 5,16ff). I en slik tilstand er vi ikke frelst (Rom 8,9). Vi lever
ved våre egne menneskelige egenskaper og krefter. Resultatet er at familie
og barn sannsynligvis også er kjødelige kristne, med alle de beklagelige
ulemper det medfører. 147 La oss ha i mente at Guds kjærlighet bare kan
være i våre hjerter ved Den Hellige Ånd. Ellen White sier: «De som aldri har
opplevd Kristi ømme og dragende kjærlighet, kan ikke lede andre til livets
kilde. Kristi kjærlighet er en tvingende kraft som påvirker mennesker til å
åpenbare Ham i tale og en øm medfølelse til oppbyggelse for dem de
kommer i kontakt med. 148

Når Jesus lever i oss ved Den Hellige Ånd, vil Han utruste oss til å vitne
for Gud på en helt naturlig måte. «For det hjertet flyter over av, det taler
munnen.» (Matt 12,34 BGO)

__________

147 Se Helmut Haubeil, Veien til personlig oppvåkning, s. 36, 74, 75-76.
148 Ellen G. White, Apostlenes liv og virksomhet, A & O, bind 6, s. 377. [AA 550-551
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Hvor verdifull er tiltalende tro?
Vi kan se hvor verdifull denne tiltalende troen er når vi ser på kristne som
må tåle ulemper, forfølgelse, tap av eiendeler eller blir martyrer heller enn
å oppgi sin tro. Hva gjorde at de reiser seg igjen under slik bitter motgang?
Selv om vi kan se bevis på at de var fylt med Den Hellige Ånd, kan ikke
martyrer fortelle oss hva de følte i sin dødelige smerte. Imidlertid er det en
pavelig rapport om henrettelsen av Hus og Hieronymus (Jerome) i
Konstanz som gir oss et viktig hint. Når noen blir brent, må de bare skrike.
Men disse to sang lovsanger. Dette er baremulig med Guds hjelp. De hadde
sann glede på tross av sine smerter. «Overalt hvor Hans Ånd rår, der bor
freden. Der vil det også være glede.» 149

Familien Durant var hugenotter på 1700-tallet, og de er et imponerende
eksempel. De ble forfulgt av Kirken på grunn av sin bibelske tro. Faren var
fjorten år i fengsel før han ble benådet. Moren døde i fengselet. Sønnen
Pierre, en ivrig forkynner, ble henrettet. DatterenMarie ble holdt innestengt
i et tårn sammen med andre kvinner. Hun ville blitt løslatt om hun hadde
tatt avstand fra sin tro, men det gjorde hun ikke. I 1768 ble hun løslatt etter
trettiåtte år i fengsel. For Marie Durant var bibelsk tro en tiltalende tro som
hun ikke kunne oppgi. 150

Eksempler på store gjennombrudd for misjonsarbeid
Daniel og vennene hans var villige til å tåle ulemper da de ba om annen
mat. Og hva gjorde Gud? Han velsignet deres lydighet. De så bedre ut, var
sunnere og mer intelligente enn andre. De fikk høye stillinger. Vi kjenner
rapporten om Daniels venner i ildovnen og om Daniels natt i løvehulen.
Deres tro var viktigere for dem enn deres liv. Og hva var resultatet? To riker
fikk høre deres vitnesbyrd om den sanne Gud, i ord og gjerning. Deres
eksempel hadde stor innvirkning på misjonsarbeid.
Det samme gjelder også Josef i Egypt. Han nektet å begå hor. På grunn

av Potifars hustrus bakvaskelse ble han sendt i fengsel. Men Gud brukte
hans lojalitet slik at et nytt verdensrike fikk vite om den sanne Gud.
Husk den unge piken som arbeidet som slave for Naamans husholdning.

Hennes vitnesbyrd i ord og gjerning endte med å føre denne

__________

149 Ellen G. White, Slektenes håp, A & O, bind 4, s. 124-125. [DA 153]
150 Tatt fra Wikipedia, “Marie Durant.”
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kommandanten til omvendelse. Jeg er overbevist om at han ikke bare
fulgte den levende Gud med stor glede, men at han også ga denne unge
piken hennes frihet og personlig brakte henne hjemmed rike gaver.
I Matteus 13,44-46 forteller Jesus om en mann som fant en skatt i en

åker. Denne skatten var så verdifull at han solgte alt han eide og kjøpte
åkeren. Han oppga alt for himmelens rike, eller som jeg beskriver det,
tiltalende tro. Kan vi se nå hvor dyrebar denne troen er?

Noen tanker til slutt
Ellen White sier: «De som er i Jesus vil være lykkelige, muntre og glade i
Gud.» 151 Tiltalende tro gir oss allerede nå et glad, pulserende, seirende og
lykkelig livmed et velbegrunnet håp omGuds rike. Selv i vanskelige tider vil
vår tro likevel være tiltalende på grunn av Guds nærvær, selv om vi går
gjennommørke daler.
Ved tiltalende tro kan vi bidra til et godt fellesskap, og slik kan andre

menneskers interesse bli tent av vår tro.
Må Gud hjelpe oss til fullt ut å forstå betydningen av enhet! Må Han

hjelpe oss ved Den Hellige Ånds kraft, med Jesus i oss, til å vokse så vi kan
bli mer lik Kristus til vår egen glede og velsignelse, og også for å tiltrekke
dem vil er glad i og våre medmennesker. «For gleden i Herren er deres
styrke.» (Neh 8,10 BGO) «Og dersom vi fremstiller Kristus slik vi bør, vil
også Hans tjeneste virke så tiltrekkende som den virkelig er.» 152

Bønn: “Himmelske Far, jeg takker av hele mitt hjerte for at det å virkelig
følge Jesus gir oss det mest spennende livet. Vær så snill, hjelp meg til å
være i et nært forhold til Jesus helemitt liv. Og brukmitt liv til å ledemine
kjære og andremennesker til Ham.” Amen

__________

151 Ellen G. White, Testimonies for the Church, 2002, bind 4, side 626.
152 Ellen G. White, Veien til Kristus, side 116 [SC 116]
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1. Hva er konsekvensene av at Kristus bor i oss?

2. Hva er Åndens frukt?

3. Hva er Åndens gaver?

4. Hvilen virkning har vekkelse i vårt personlig liv? Hvordan påvirker det
våre omgivelser? Hvordanmotiverer dette oss?

5. Hvilke bibelske eksempler viser hvordan enkel tillit til Gud kan få store
ting til å skje?

Vår bønnetid

• Kontakt din bønnepartner og diskuter emnet.
• Be med din bønnepartner:
1. Om at Åndens frukt stadig må vokse i deg.
2. Om evne til å gjenkjenne Åndens gaver og den rette bruken av dem.
3. Om glede ogmot til å være et vitne om at Kristus lever i deg - gjennom
ditt liv, gjennom dine ord og gjerninger - noe som ikke skjer i din egen
kraft, men springer ut fra tiltalende tro.

4. Om glede ved å studere Guds Ord og for nøkternhet og visdom.

TILTALENDE TRO I JESUS | TIL KAPITTEL 5, DEL 2
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VITNESBYRD

Dagbok om forandringer etter overgivelse
I begynnelsen av 2014 spurte jeg meg selv flere ganger: «Vil Jesus en dag si
til meg: ‘Jeg kjenner deg ikke’? Er jeg en av de ukloke jomfruene?» Tanken
på dette var uutholdelig siden jeg ønsket å få det evige liv fra Gud, men på
grunn av forskjellige ting imitt liv hadde jeg alltid dårlig samvittighet og var
ikke alltid på rett vei.
Heldigvis kom jeg over boken Veien til personlig oppvåkning og Å være i

Jesus. Etter å ha lest disse bøkene første gang, innså jeg at noe måtte
forandres i mitt liv. Jeg leste disse to små bøkene flere ganger for virkelig å
forstå alt. Jeg hørte også et vitnesbyrd fra en hengiven trossøster som
hadde blitt en åndelig kristen bare noen få måneder tidligere.
Nå vet jeg med sikkerhet at i begynnelsen av året var jeg ‘kjødelig’ i min

tankegang og ville dø siden Jesus ville måtte si: ‘Jeg kjenner deg ikke.’
Ved at jeg overga meg helt til Jesus kunne Gud snu rundt på mitt liv på

bare en måned.
Nå står jeg opp klokken 4:30 for å studere Guds Ord. I min egen kraft ville

dette være helt utenkelig, å sove var viktigere. Jeg ber annerledes enn før,
som en som er fylt av Ånden. Jeg ber Herren hver dag omhvaHan ønsker at
jeg skal gjøre den dagen. Og Gud svarer. Hver dag inviterer jeg Den Hellige
Ånd til å bo og arbeide i mitt hjerte. Jeg har klarere tanker og kler meg på
enmer ‘feminin’ måte.
I tillegg spiser jeg ikke hele tiden lenger. Dette var umulig for meg å få en

slutt på i min egen kraft. Jeg kanmøte de daglige utfordringenemed større
fred, og stress lager ikke knuter i magen min lenger. Min mann la også
merke til forandringene i meg etter tre uker. Han sa: ‘Du er ikke skarp i
ordbruken din lenger.’
Når jeg leser i Bibelen hadde jeg plutselig så mange spørsmål som jeg

aldri har opplevd tidligere. Nå ønsker jeg å grave dypere. Før hadde Den
Hellige Ånd av og til ledet meg til å gi et vitnesbyrd. Nå skjer det daglig. Jeg
trenger ikke å forberede noen tale. Gud gir meg de rette ordene fordi bare
han kjenner den personen jeg snakker med. Selv om jeg synder iblant, gir
Gudmeg en tydelig årvåkenhet så jeg ser synden. Jeg kan omvendemeg og
endre på min livsførsel.
Jeg har innsett at jeg ikke kan oppnå noe uten Jesus og at jeg trenger

Kristi tilstedeværelse hvert steg på veien. Jeg har også innsett at det
motsatte av stolthet (hvor flink jeg er, hvor dyktig jeg er) er ydmykhet, og
den viser oss at uten Jesus kan vi ikke gjøre noe som helst godt.
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Gud gameg også kraft til å slutte å drikke kaffe. Tidligere ville dette vært
utenkelig fordi når jeg prøvde å slutte å drikke kaffe, fikk jeg forferdelig
hodepine i fem dager. Dette er sterke abstinenssymptomer. Denne gangen
tenkte jeg ikke engang på hva konsekvensene ville bli for meg. Jeg visste
bare at jeg ikke ønsket det lenger. I dag har jeg ikke noe ønske om det
lenger.
Jeg hadde en lignende erfaring med kjøtt. Min famile og jeg hadde ikke

noe ønske om å avstå fra kjøtt. I dag er det lett for meg. Jeg har ingen
lengsel etter det lenger.
Vendepunktet i mitt liv var det sterke ønsket om evig liv og en

erkjennelse av at det ikke var noe annet som var viktigere enn min Frelser,
Kristus Jesus, uansett konsekvenser.
Esekiel 36,26-27 sier sannheten: Jesus vil gi oss et nytt hjerte og en ny

ånd. Han ønsker å gjøre oss til et folk som holder Hans bud. I årevis hadde
jeg kjempet med ulike problemer, men alltid forgjeves. Jeg kunne ikke
vinne over dem i meg selv. Jesus ønsket å gjennomføre sin vilje i meg, og
Han trengte bare min villighet.
Ellen White sier at den som prøver å nå himmelen ved egne gjerninger

ved å holde loven, prøver noe som er umulig. Dette er nøyaktig hva jeg
opplevde i trettifem år. Intellektuelt var jeg helt enig i budene, men jeg
kunne ikke holde dem. Bare Jesus kan gjennomføre det gode imeg. Han gir
oss en lengsel etter gode og sunne ting, og Han tar bort vår lengsel etter det
som er skadelig.
I dag kan jeg bekrefte Romerne 8,14: «For så mange som blir ledet av

Guds Ånd, de er Guds barn.» (BGO) Ifølge dette verset må jeg daglig, hver
time, kontinuerlig be om at Den Hellige Ånd vil bo og arbeide i meg,
djevelen sover ikke.
Jesus sa i Matteus 10,37: «Den som elsker far eller mor mer enn Meg, er

Meg ikke verd. Og den som elsker sin sønn eller datter mer enn Meg, er Meg
ikke verd.» Før tenkte jeg alltid at dette ikke fungerte. Nå vet jeg at når Jesus
bor i mitt hjerte, vil universets store Gud arbeide i meg og gjennommeg, og
Han kan ta vare på mine barn og min familie mye bedre enn jeg noen gang
kunne. Bare Gud er allmektig og allvitende. I tillit kan jeg legge mitt liv i
Hans hender hver dag, og Han vil gjøre alt riktig, etter sin visdom og sin
plan. M. M.
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Tillegg

Anbefaling for videre studium
Et viktig forslag: Les gjerne denne lille boken flere ganger. Pedagogisk
forskning har vist at det er nødvendig å lese eller høre viktige emner for
våre liv seks til ti ganger før vi virkelig forstår det. Bare prøv det. Resultatet
vil overbevise deg. Da jeg leste en bestemt bok flere ganger, opplevde jeg
for første gang i mitt liv å være fylt med Den Hellige Ånd. Jeg har fått mange
takknemlige og entusiastiske tilbakemeldinger fra folk som vokser med
Jesus i et liv fylt av Ånden. Nesten alle var fra lesere som hadde lest boken
flere ganger.

Nye erfaringer i et liv fylt av Ånden
Vår kjære Herre Jesus sa: «’Den som tror påMeg, som Skriften har sagt, ut fra
hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.’ Men dette sa Han om
Ånden, Den som skulle bli gitt dem som trodde på Ham. For Den Hellige Ånd*
var ennå ikke gitt, siden Jesus ennå ikke var herliggjort.» (Joh 7:38,39 BGO)

Jeg har en forespørsel til deg: Når du har erfaringer gjennom din
overgivelse til Jesus og ved å vandre i Den Hellige Ånd, ville jeg sette stor
pris på om du vil sende en kort rapport til meg, Helmut Haubeil. Det er
veldig verdifullt om vi kan dele våre erfaringer på https://steps-to-personal-
revival.info/testimonies/ og i blader og nyhetsbrev. Vanligvis nevnes ikke
navnet, bare initialene. Vennligst husk at din erfaring vil styrke andre til å
begynne eller fortsette å vokse i det å vandre i Ånden i lydighet mot Jesus
Kristus, vår vidunderlige Frelser som snart kommer igjen.

Kontakt:
Helmut Haubeil
Rosenheimerstraße 49
D-83043 Bad Aibling / Upper Bavaria
Email: helmut@haubeil.net
Tel. + 49- (0) 8061-4900 712
Språk: Tysk eller engelsk
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NOTATER
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F O R O R D F O R L E D E R E O G F R A M T I D I G E L E D E R E
OM Å ØKE RESULTATENE

K A P I T T E L 1 : JESU MEST VERDIFULLE GAVE
Hva lærte Jesus om Den Hellige Ånd?

Er du kjent med Hans mest kraftfulle budskap?

K A P I T T E L 2 : HVA ER FORKUS FOR VÅRE PROBLEMER?
Er det en åndelig årsak til våre problemer?
Er årsaken at vi mangler Den Hellige Ånd?

K A P I T T E L 3 : VÅRE PROBLEMER KAN LØSES - HVORDAN?
Hvordan være glade og sterke kristne

Hvordan kan Den Hellige Ånd fylle våre liv?

K A P I T T E L 4 : HVILKE FORANDRINGER KAN VI FORVENTE?
Hvilken fordel er det å være fylt med Den Hellige Ånd?
Hvamister vi om vi ikke ber om Den Hellige Ånd

K A P I T T E L 5 : NØKKELEN TIL PRAKTISK ERFARING
Hvordan kan jeg iverksette og erfare Guds løsning for meg?

Hvordan bør jeg be slik at jeg er sikker på være fylt med Den Hellige Ånd?

K A P I T T E L 6 : HVILKE ERFARINGER LIGGER FORAN OSS?
Personlige erfaringer, og erfarigner i menigheter, et distrikt og en union.

K A P I T T E L 7 : INTERESSE OG DELING
Gleden vi gir, kommer tilbake til våre egne hjerter (tysk ordtak)

Hvordan kan jeg hjelpe andre til å erfare ‘liv i overflod’?

B O K 1 :

VEIEN TIL PERSONLIG OPPVÅKNING
Å være fylt med Den Hellige Ånd.

Vår Herre har selv gitt ordren: 1

La dere konsekvent og vedvarende fylles på nytt av Ånden! 2

1 E.G. White, I naturens tempel, side 28, [MB 20.3] (egwwritings.org)
2 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), p. 101

Bestillingsinformasjon på side 2



“For tiden er jeg pastor for to menigheter i California. Første gang jeg kom i
kontakt med ditt materiale var ved å lytte til pastor Dwight Nelson [se
nedenfor] sin ukentlige podcast. Med én gang hadde det stor innvirkning på
mitt sjelsliv. Jeg kjente til annet materiale om Den Hellige Ånd fra før, men jeg
innrømmer at jeg aldri har hatt så mye til overs for dette. Jeg er sikker på at
Gud har valgt den tiden vi er i, til å nå flere med Den Hellige Ånd. Og jeg er så
glad jeg har funnet det på grunn av din innsats.
En ting kan jeg vitne om for deg, og det er at allerede i det første kapittelet

blir vi eksponert for kraftfulle sannheter på en enkel måte som får oss til å
stoppe opp og tenke om igjen. Ideen om å lese boken flere ganger har stor
effekt. Når jeg snakker med folk eller forkynner om temaer i boken, blir
spørsmålet om Den Hellige Åndmer tiltrekkende igjen. Det er nesten som vi
hører det for første gang. Jeg merker det på meg selv. Jeg kunne ikke forlate
kapittel en før jeg hadde holdt tre prekener om emnene som det dekker. Jeg
vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men jeg fikk meg ikke til å slutte å lese
boken, og mine menigheter merket følgene av det. Jeg spredte budskapet
omkring, og det siste året har det vært en tydelig vekst i mitt område. Alt
dette tillegger jeg Gud og kraften fra Den Hellige Ånd blant våre medlemmer.
Og vi ser fram til mer av dette i dette nye året!”
Utdrag D. R. (Jan. 2018)

Pastor Dwight Nelson, seniorpastor i Pioneer Memorial Church –
Andrews University, fortalte at denne lille boken [Veien til personlig
oppvåkning] ”har forandret meg innvendig. Jeg ønsker å gjøre det
samme for deg.”
Han holdt en serie med tre prekener: ”Ground Zero and the New
Reformation: How to be baptized with the Holy Spirit?”
Han siterte fra Veien til personlig oppvåkning og anbefalte boken. Det
førte til 4.000 nedlastinger og bestilling av flere tusen bøker. Link til disse
prekenene og hans blogg:
https://www.pmchurch.tv/sermons (2. sep., 9. sep. og 23. sep. 2017). De
tre talene er også lagt ut på YouTube med tittelen ”The New Reformation
– How to be baptized with the Holy Spirit” og kan lastes ned derfra.




