Söka förnyelse
DAG 8 – LYDNAD GENOM JESUS

”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har
kommit.” (2 Kor. 5:17)
Vandring i tro

Minns du när Jesus gjorde sitt första underverk? Maria, Jesus mor, sa till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” (Joh.2:5) Genom att
säga så byggde Maria upp förtroendet för Jesus hos tjärnarna. När han bad dem att fylla vattenkrukorna gjorde de precis som
han bad dem. Sedan sa Jesus: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden” (vers 8). Återigen gjorde de som han bad dem, även om det
verkade märkligt – och de insåg snart att de precis hade bevittnad ett underverk. Titta igen på de enskilda stegen. 1. Genom sina
instruktioner byggde Maria upp tjänarnas förtroende för Jesus. 2. Tjänarna uttryckte sin tillit och villighet genom att göra precis
det som Jesus bad dem om. Med andra ord, de tog det steg som ledde fram till underverket. 3. Sedan utförde Jesus underverket
ensam. Tjänarna gjorde inget för att vattnet skulle bli vin – men skulle underverket ha skett utan deras förberedande steg? Detta
är hur lydnad i tro fungerar. Vi väljer att lita på Jesus, låter honom ta hand om vår vilja och vandrar i tro. Men Jesus – och endast
Jesus – utför miraklen.

Hur det fungerar

Aposteln Paulus förklarar att ett mysterium har uppenbarats i oss av ett speciellt skäl – för att få fram lydnad genom tro. (Rom.
16:35-27) Vilket är detta mysterium? Enligt Kol. 1:27 är det att ”Kristus finns hos oss.” Och vad blir resultatet när lydnad i tro nås i
Kristus? ”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.” (2 Kor. 5:17) Vi har ett nytt liv
genom att Kristus lever och verkar i oss. Vi är nya skapelser! När vi har ”Kristus i oss” förändras vår inställning till hans bud.
”Hans bud är inte tunga.” (1 Joh. 5:3) ”Mitt ok är skonsamt” sa Jesus. (Matt. 11:30) ”Jag har min lust i dina bud, ja jag älskar dem”
eftersom de är ”mer värda än mängder av guld och silver” och ”smakar sötare än honung” (Ps. 119: 47, 72, 103). ”De som älskar
din lag är fullkomligt trygga” (Ps. 119:165). Trons lydnad är något angenämt eftersom Gud, i sin kärlek, har gett oss endast de
bästa buden.
Och medan lydnad har betydelse frälser den oss aldrig och det händer aldrig på grund av vår egen godhet. Ellen White säger:
”Den som försöker nå himlen genom sina egna ansträngningar att hålla lagen försöker sig på något omöjligt. Människan kan inte
bli frälst utan lydnad men hennes ansträngning ska inte vara hans egen. Kristus ska verka i henne så att hon så att hon verkar till
hans behag” (Faith and Works, s. 94). Tre saker är värda att framhålla. 1. Det är omöjligt att nå himlen genom egna
ansträngningar. Att försöka förtjäna något från Gud är meningslöst. 2. Men lydnad är en ofrånkomlig del av livet med Gud
eftersom Jesus efterföljare är kallade att leva enligt hans vilja. 3. Lydnad skulle inte vara vårt eget verk utan ett underverk
åstadkommen av Kristus i oss.

Vilken roll spelar vi?

Återigen, vi kan inget göra för att frälsa oss själva, men Gud respekterar människans egen vilja och låter oss välja. Enligt Ellen
White: ”Herren avser att gudomlig kraft ska samarbeta med mänsklig ansträngning” (Ye Shall Receive Power, s. 10) Ved menas
med det? 1. Vi förtröstar. Vi väljer att utveckla vårt förtroende för Jesus, som verkar i oss ”både i vilja och gärning” (Fil. 2:13). Han
skapar i oss en attityd av villighet och visar oss vad vi behöver göra. 2. Vi beslutar. Vi måste välja att göra Guds vilja. Han har full
respekt för vår individualitet och vilja. Han griper bara in om vi fattar beslutet. Han väntar på det. 3. Vi förbereder. Vi uttrycker
vårt beslut att lyda steg för steg, stora eller små. 4. Bara Gud utför det avgörande arbetet med frälsningen. Och kom ihåg, även vår
del – att förtrösta, att besluta och att ta de förberedande stegen – görs bara genom Guds styrka när Jesus lever i oss genom den
heliga Anden. Detta gör lydnad till glädje.

Att bedja med Guds ord.

Lydnad låter oss fullt ut erfara Guds kärlek. ”Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall
bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.” (Joh. 14:21) Far, tack för att du visar oss hur vi ska
leva det bästa möjliga livet. Förlåt oss när vi förkastar din lag och din kärlek. Led oss till full förtröstan och hjälp oss att ge dig hela
våra hjärtan.
Gud är glad när vi ber om lydiga hjärtan. ”Ge mig, din tjänare, nu ett lydigt hjärta . . . Herren var mycket nöjd . . . jag ska ge dig vad
du har bett om.” (1 Kon. 3:9, 10, 12 nuBibeln) Herre, ge oss lydiga hjärtan. Hjälp oss att helt lita på din ledning och dina principer,
även när vi inte förstår. Lär oss att se lydnad genom den heliga Andens kraft, inte som en börda utan som en glädje.
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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.

