Söka förnyelse
DAG 9 – ARBETAR JAG FÖR GUD – ELLE R ARBETAR HAN GE NOM MIG?

”Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är
Kristus som lever i mig.” (Gal. 2:19, 20)
Skapad för goda gärningar

Zsolt, en teologistuderande från Österrike kände sig missmodig. Han hade inbjudits till Kenya för att evangelisera, men bara 30
besökare hade kommit varje kväll den första veckan. Han hade hoppats på många fler. Frustrerad stängde han in sig i sitt rum
och bad i fyra timmar. Han la ut all sin desperation inför Gud, han överlät sig själv helt och hållet och väntade. Han var säker på
att Gud hade lyssnat, även om rädsla och tvivel fortfarande plågade honom. Så blev det tid för kvällsmötet. 600 personer kom!
Senare kom det 700, sedan 1000. I slutet döptes 39 personer genom Guds nåd. Närhelst vi försöker göra stora ting för Gud står vi
inför en viktig fråga. Arbetar jag för Gud med mina mänskliga förmågor? Eller arbetar Gud genom mig med sina gudomliga
möjligheter? Bibeln talar om detta mysterium om hur en stark Gud verkar genom svaga människor. ”Vi är hans verk, skapade
genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.” (Ef. 2:10) Denna vers hänvisar till
två ”verk”. För det första har Gud ”skapat oss genom Jesus Kristus.” Detta är det nya liv han har gett oss i Kristus. Sedan verkar
Gud på ytterligare ett sätt i oss: de ”goda gärningarna” som han redan har bestämt oss till. Hur ska vi leva så att Gud kan utföra
dessa gärningar genom oss?
1. Leva i den heliga Anden. ”Innan de får Anden kan de inte förverkliga det Gud kan göra genom dem” (Ye Shall Receive
Power, s 286).
2. Leva i fullständig överlåtelse till Kristus. ”Den som vill överlämna sig helt åt Gud kommer att bli ledd av hans gudomliga
hand… När han visar att han uppskattar de gudomliga lärdomarna kommer han att få ett helgat uppdrag.” (Genom
vatten och eld, s 214).
Genom att fullfölja uppgifterna Gud har förberett för oss växer vi i tro och våra andliga och mentala förmågor utvecklas. Även
våra misslyckanden innehåller värdefulla läxor för vi lär oss att ingen mänsklig ansträngning kan lyckas utan Gud i centrum.
”Om den helige Ande inte är närvarande hela tiden och ger sitt stöd kommer förkunnelsen av evangeliet att vara utan resultat..”
(Messias, s. 626).

Inte genom makt, eller genom förmåga

Och precis som predikanter måste få kraft från Guds Ande så är det med författare av andligt material. ”Om Guds frälsning är hos
den som skriver för tidningen kommer samma anda att kännas av läsaren . . . Men någonting skrivet när författaren inte lever
helt för Guds ära, inte är helt och fullt hängiven honom känner änglarna avsaknaden och sörjer. De vänder sig bort och påverkar
inte läsaren med den eftersom Gud och hans ande inte finns där. Orden är bra, men de saknar det varma intrycket av Guds
ande.” (EGW Letters and Manuscripts, vol. 1, s 532) Denna princip gäller alla uppgifter, vare sig det gäller pastorsarbete,
undervisning, ledande av missionsprojekt, arbete med barn eller något annat. ”Det är inte kraften som kommer från människan
som gör arbetet framgångsrikt, det är kraften från den himmelska intelligensen som arbetar tillsammans med den mänskliga
agenten som fullkomnar arbetet.” (Christian Service, s 260).
Även den mänskliga Jesus av Nasaret var hela tiden beroende av sin förbindelse med himlen. Han frågade lärjungarna: Tror du
inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina
gärningar.” (Joh. 14:10) Eller låt oss titta på aposteln Paulus. Hur kunde en enda man genomföra ett så otroligt stort
missionsarbete? Han säger: ”Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i
mig.” (Gal. 2:19, 20). Paulus gav upp sin självständighet och tillät Kristus att leda hans liv. Han förklarade: ”Jag vågar inte tala om
annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna skall föras till lydnad, i ord och gärning, genom kraften i
tecken och under, genom Andens kraft.” (Rom. 15:18, 19) Nyckeln är att vara i Kristus. Gud vill göra otroliga saker även i dag.
Hans planer går långt bortom våra förmågor. Endast med en konstant bönekontakt med honom kan vi utföra gärningen han har
förberett. Han inbjuder oss: ”Ropa till mig och jag skall svara dig och låta dig höra om stora ting, hemligheter du inte känner.” (Jer.
33:3)

Att bedja med Guds ord.

Mänskliga förmågor åstadkommer bara mänskliga resultat. ”Mose blev grundligt insatt i den egyptiska visdomen och uppträdde
med kraft i både ord och handling . . . Han trodde att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom honom, men det
gjorde de inte . . . honom sände Gud att vara både ledare och befriare när han lät ängeln visa sig för honom i törnbusken. Det var
Mose som ledde deras uttåg och som gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under fyrtio år.” (Apg.7:22,
25, 35-36) Kära far! Led oss till att överlåta oss som Mose gjorde efter sina är som herde. Vi vet att du kan utföra tecken och under
även genom oss när vi lever av den heliga Andens kraft. Gör oss villiga att gå dit du leder. Tack för din gudomliga kraft.

Vi är skapade genom Kristus för goda gärningar. ”Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar
som Gud från början har bestämt oss till.” (Ef. 2:10) Herre, gör oss till redskap i din hand för frälsningen och välsignelsen av våra
grannar. Vi vet att uppfyllandet av evangelium är beroende av frågan: ” Arbetar jag för Gud med mina mänskliga förmågor eller
arbetar Gud genom mig med sina gudomliga möjligheter? Lär oss att vi inte kan tjäna dig på egen hand. Tack för att du har lovat
att verka genom oss. Välsigna vårt arbete.
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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.

