Söka förnyelse
DAG 1 – JESUS VÄRDEFULLASTE GÅVA

”Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte
fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?” (Luk 11:13)
Jag har ingenting

”Herre lär oss att bedja!” bad lärjungarna. De såg hur Jesus hade daglig kontakt med sin himmelske far och längtade efter samma
kraft i sina egna liv. Jesus svarade med en minnesvärd lektion i tre delar: Herrens bön, liknelsen om en vän som kom vid midnatt
och – höjdpunkten – behovet att ständigt be om den heliga Anden (Luk 11:1-13) I liknelsen (vers 5-8) är en man som inte har något
att bjuda en besökare som kommer sent på kvällen på. Han skyndar sig till grannen och ber om bröd att bjuda sin besökare på.
Han förklarar ”Jag har ingenting.” Han fortsätter att tjata tills han slutligen får bröd att dela med sin besökare. I denna liknelse ser
vi att vi måste komma till Jesus för att ha något att dela med oss av till andra. När vi vill dela Livets bröd inser vi ofta att vi inte har
någonting att ge! Jesus kopplar ihop problemet i den här liknelsen (Jag har ingenting) med vårt behov av att be om den heliga
Anden: ”Därför säger jag er: Be, så skall ni få.” (Luk 11:9)

Jesus inbjuder oss: Fortsätt att begära

Här i Luk 11understryker Jesus tio gånger att vi ska be om den heliga Anden i våra liv. Jag känner inte till något annat avsnitt där
han så kärleksfullt uppmanar oss att ta till oss något. ”Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall
dörren öppnas.
Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon far ibland
er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg . Om nu redan ni, som är
onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?” Luk 11:9-13) I dessa
fem verser använder Jesus verbet ”ber om” sex gånger och understryker tanken med att söka två gånger och att knacka två
gånger. Dessa är alla rörelseverb. Han visar klart och tydligt att vi måste handla för att bli fyllda av den heliga Anden. Den sista
användningen av ”be om” har på grekiska progressiv form, som innebär att vi ska inte be bara en gång utan fortsätta be –
oupphörligt. Uppenbarligen vill Jesus väcka vår längtan efter den heliga Anden med denna innerliga inbjudan. Han vet att vi
saknar något mycket viktigt om vi inte ständigt ber om den heliga Andens rika välsignelser. I Kristi liknelser läser vi: ”Gud säger
inte ”Be en gång, och du ska få.” Han uppmanar oss att bedja. Att outtröttligen hålla ut i bön. Det ihärdiga bedjandet ger bedjaren
en ärligare inställning och ger honom en större önskan att få det han ber om” (Christ’s Object Lessons s 145) Och tänk för ett
ögonblick efter varför Jesus själv dagligen tillbringade så mycket tid i bön. Ellen White förklarar: ”Morgon efter morgon samtalar
han med sin far i himlen, och får från honom att andedop” (Signs of the Times, 21 nov. 1895). Jesus var verkligen vårt exempel i
detta. Fråga dig själv: ”Om Jesus dagligen behövde stärkas av den heliga Anden, hur mycket viktigare är det då inte för mig?”

Vittnesbörd och utmaningar från en församlingsmedlem

Under de senaste två åren har jag dagligen bett om utgjutandet av den heliga Anden i mitt liv. . . . Min vandring med Gud har varit
otrolig. Andens frukt i Gal. 5 har blivit mer synlig i mitt liv sedan jag bett Jesus att bo i mig, göra sin vilja i mig och dagligen förnya
mig med den heliga Anden. Jag finner större glädje i att läsa Bibeln och dela Kristus med andra och jag har en stark önskan att be
för andra. Dessutom har min livsstil förändrats dramatiskt. . . . Jag utmanar dig att bedja dagligen om att fyllas av den heliga
Anden under sex veckor och se vad som händer” (C.H.) Varför får vi inte mer svar på våra böner? ”Ni ber, men får ingenting
därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.” (Jak. 4:3) Käre himmelske far! Förlåt oss för att vi försummar att hela
tiden be om den heliga Anden. Tack för att du, om vi bekänner våra synder är trofast och förlåter dem.
Vår bön visar hur mycket vi värderar Guds erbjudande. ”Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall
då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?” (Luk. 11:13) Käre far! Tack för löftet om den heliga Anden. Vi ber
om utgjutandet av den heliga Anden nu och vi tackar dig för att du svarar. Lär oss att lita på detta löfte.

Gud vill ge oss liv i överflöd!

”’Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.’ Detta sade han om Anden, som de
som trodde på honom skulle få.” (Joh. 7:38, 39)
Käre Herre! Tack för att du ger strömmar av levande vatten till dem som tror på dig. Hjälp oss att dagligen, oavbrutet överlämna
oss till Kristus så att du kan fullgöra detta löfte i våra liv.
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Tacksägelser och lovprisning: Tacka för specifika välsignelser och prisa Gud för hans godhet.
Bekännelse: Använd ett par minuter till personlig bekännelse och tacka Gud för hans förlåtelse.
Ledning: Be Gud om vishet inför nuvarande utmaningar och beslut.
Församlingen: Be Gud välsigna ansträngningarna i vårt lokala, regionala och världsomspännande samfund.
Lokala önskningar: Be för församlingsmedlemmars, familjens och grannars nuvarande behov.
Gensvar: Ta tid till att lyssna till Guds röst och svara i form av lovprisning och sång.

