Söka förnyelse
DAG 5 – ANDLIG ELLER KÖTTSLIG: VAD ÄR SKILLNADEN?

”Men vi har Kristus sinne…” (1 Kor. 2:16, nuBibeln)
Vår kontakt med himlen

Innan vi definierar andliga och köttsliga kristna behöver vi komma ihåg att vi inte talar om ”syndare” och ”icke-syndare”. Alla
människor, både andliga och köttsliga är syndare i behov av en frälsare. Vår enda rättfärdighet kommer från honom. I stället är
kriteriet för att tillhöra den ena eller den andra gruppen vår relation med den heliga Anden. Gud har fastställt att vi inte kan
klippa av vår relation med den heliga Anden utan att förstöra vår förbindelse med himlen (Matt. 12:32). Ellen White förklarar:
”Men den som förkastar den helige Ande och hans verk placerar sig själv i en situation där varken ånger eller tro kan nå honom.
Det är genom Anden som Gud verkar på människans hjärta” (Messias, s. 292) Och det tål att upprepas: den enda person jag borde
utvärdera som andlig eller köttslig är mig själv. Gud kan påverka andras hjärtan och behöver inte mig till att sätta etiketter på
andra församlingsmedlemmar. De goda nyheterna är att om jag är besviken över vad han hittar i mitt hjärta så kan han ändra på
mig med början i dag!

Den andliga församlingsmedlemmen

Den andliga människan är en verkligt omvänd kristen. Fastän född syndare kallas hon ”andlig” eftersom hon har en levande och
växande relation med den heliga Anden. Aposteln Paulus skriver: ”Den andliga människan bedömer allt, men henne själv kan
ingen bedöma. Det står ju skrivet: ’Vem känner till hur Herren tänker? Vem kan ge honom råd?’ Men vi har Kristus sinne [ande]”
(1 Kor 2:15, 16 nuBibeln). Jesus är centrum i den andliga människans liv och regerar i hennes hjärta ,och bestämmer vad som ska
prioriteras. Den andliga människan har överlämnat sig helt till Jesus, och ber oupphörligt om den heliga Anden (Luk. 11:13). När
det gäller Laodikeia kan den andliga människan kallas varm (Upp. 3:15). I liknelsen om de tio brudtärnorna kan hon kallas klok
(Matt. 25:2-4). Den andliga människan upplever livet ”i överflöd” (Joh. 10:10) och är fylld med ”hela Guds fullhet” (Ef. 3:19). Hon
gläder sig över att ha blivit ”frälst genom tron” (Ef. 2:8). Även om den andliga människan möter motgångar och frestelser fäster
hon sina ögon på Jesus.

Den köttsliga församlingsmedlemmen

En köttslig människa kan ha en falsk eller delad relation med Gud. Hon kan vara likgiltig för den heliga Anden i tysthet eller till
och med öppet rebellisk. Så här säger aposteln Paulus:
”Och jag kunde inte heller tala till er, bröder, som till andliga människor, jag fick tala till sådana som var kvar i sin köttsliga natur,
till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk, inte fast föda; den tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte heller nu eftersom ni fortfarande
har kvar er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt
mänskligt vis? När den ene säger: ’Jag hör till Paulus’, och den andre: ’Jag hör till Apollos’, är ni inte då som alla andra?” (1 Kor.
3:1-4). Här drar vi slutsatsen att den definierande faktorn måste vara vår relation med den heliga Anden. Köttslig beskriver en
människa som lever i köttet, det vill säga utifrån den normala mänskliga styrkan inte utifrån den heliga Anden. Och den största
tragedin är att hon inte har valt att ta emot evigt liv (Rom. 8:9). Paulus talar till de köttsliga människorna som ”bröder”, vilket
visar att de var församlingsmedlemmar. Han kunde inte kalla dem ”andliga” eftersom de inte var tillräckligt fyllda med helig
ande. De hade inte växt till i tron som de skulle ha gjort. Det är möjligt att vara församlingsmedlem i många år och fortfarande
vara kvar i sin gamla natur. Det är möjligt att kunna Bibeln och ändå inte mogna andligt. Många kristna som är kvar i sin gamla
natur känner sig otillfredsställda, besvikna, och utan syfte med sitt andliga liv. Några är apatiska och säger: ”Vi är bara syndare.
Vi kan inte göra något åt det.” Andra är entusiastiska och aktiva, kanske stolta över sin viktiga ställning i församlingen. Sorgsen
säger Jesus: ”På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt
namn och gjort många underverk i ditt namn?’ Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni
ondskans hantlangare!’” (Matt. 7:22, 23). Vad var problemet? De hade ingen personlig relation med den heliga Anden. Om du
upptäcker att du har kvar din gamla natur i det ögonblicket, fatta mod! Du har möjlighet att börja ett nytt liv här och nu. Många
kristna befinner sig ovetande i den här situationen och du kanske redan ber om en djupare troserfarenhet. Jesus önskar att din
glädje ska bli fullkomlig (Joh. 15:11), och han inbjuder dig att vila i det säkra hoppet om evigt liv.

Använda Guds ord i bönen

”Och jag kunde inte heller tala till er, bröder, som till andliga människor, jag fick tala till sådana som var kvar i sin köttsliga natur,
till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk, inte fast föda; den tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte heller nu eftersom ni fortfarande
har kvar er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt
mänskligt vis?” (1 Kor. 3:1-3). Käre Herre! Tack för att du har med ordet ”fortfarande” i denna text, för det påminner oss om att vi
inte behöver vara kvar i den här situationen. Vi vill att du förändrar oss i dag. Tack för att avund, strid och splittring helas när vi
lever i den heliga Anden.

Ber vi av själviska, mänskliga motiv? ”Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och
strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.”
(Jak. 4:2, 3). Fader, vi lever i andlig fattigdom för att vi inte ber, eller vi ber av själviska, mänskliga motiv. Förändra våra böner och
led oss med den heliga Anden.
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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.

