Å forsøke

vs

Å dø

(Et liv styrt av selvet)

(Et liv styrt av Ånden)

1. Selvet alene forsøker å gjøre det rette.
Snakke, bestemme + følge selvets vilje.

1. Ånden sier: “Kom til meg.”
Gud har fullstendig kontroll over mitt liv.

2. JEG forsøker å unngå gale tanker.
Det lykkes ikke – begjæret vender tilbake.

2. Ånden sier: “KRISTUS må gjøre det.”
I Kristi kraft overvinnes kjødet.

3. Det kjødelige sinn rettes mot kjødet.
Kan ikke finne kraft til å motstå kjødet.

3. Det guddommelige sinn rettes mot Den
Hellige Ånd. Kristi guddommelighet
i meg... overvinner kjødet.

4. Selvet alene gjør gale handlinger.
“Jeg vil ikke gjøre dette” – og så gjør du det!
Klarer ikke si “nei” til kjødet.

4. “Samarbeid og la Kristus lede deg.”
Hva Han enn sier, vil du få kraft til å gjøre.
Kristus legger sitt hjerte og sinn i oss.

5. Jeg lever for å gjøre “min” vilje på min måte. 5. Jeg lever for å gjøre Guds vilje og følger den.
Delvis overgivelse til Kristi vilje.
Uforbeholden overgivelse til Hans vilje!
Jeg holder noe tilbake fra Gud.
Jeg blir i Ham – jf. vintreet og grenene.
6. Selvet alene styrer = sier ofte “nei”.
Nei, jeg vil ikke... Nei... Nei...
Begjæret presser stadig sterkere.
Du blir sliten og gir etter.

6. Filtrer først alle tanker, følelser og planer
gjennom Kristus. Jeg er villig til å gi slipp på
alle mine planer. Min vilje er å overgi meg til
Ham for å gjøre Hans vilje. Overgi deg til Gud,
stå imot, djevelen vil flykte (Jak.4,7)

7. Jeg stoler på meg selv... Jeg gjør “min” vilje.
Livet som kristen er for vanskelig!
Blander kjødets vei og Guds vei.

7. Jeg stoler på Gud... ikke meg selv eller mine
følelser. Jeg sier ja/nei etter som Han leder meg.
Mitt hjerte forandres under Hans ledelse.
I lydighet: – fred styrer mitt sinn/hjerte.

8. Dette er å stole på at selvet kan styre selvet.
Å ha selvet under kontroll.
Men det fungerer ikke.
Uten Kristus i oss, vil vi mislykkes.

8. Dette er å stole på at Kristus kan styre mitt liv.
Kristus kontrollerer mine tanker;
Kontrollerer hva jeg sier... hvordan jeg føler/
svarer; Kontrollerer hva jeg gjør... hvordan jeg
svarer. Jeg overgir meg/følger Ham og lykkes.

9. Uten Kristus i oss vil vi mislykkes.

9. Vi velger å bli født på nytt og overgir oss.

10. En hver slik anstrengelse vil mislykkes!

10. Enhver slik anstrengelse vil forandre livet og
karakteren etter Guds plan.

11. Man blir sliten... tom...
Man blir frustrert... trist...
Det skjer ingen varig endring.

11. Man blir lykkelig (kjødet tapte i dag).
Man blir ivrig/seirende.
Forandringene som finner sted er varige.

Hvor vi setter inn våre anstrengelser, avgjør vår daglige vandring!

Å forsøke — Å dø
Matt. 23,27: “Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere er som hvitkalkede graver
som nok ser vakre ut utenpå, men som innvendig er fulle av dødningebein og all urenhet.”
Matt. 11:28: “Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile.”
Joh. 3,30: “Han skal vokse, men jeg skal avta.”
– Vi mottar himmelens lys i samsvar med vår villighet til å bli tømt for selvet.
Rom. 6,6: “...vårt gamle menneske ble korsfestet med ham... så vi ikke lenger skal være treller
under synden.”
Rom. 6,13: “...still lemmene deres [...] til tjeneste for Gud... ikke [...] som våpen for
urettferdigheten...”
Rom. 6,19: “...som dere før stilte lemmene deres frem som tjenere for urenheten... skal dere nå
stille [dem] frem som tjenere for rettferdigheten...”
Rom. 8,11: “Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere... skal Han... også gi
liv til de dødelige legemene deres ved sin Ånd som bor i dere.”
Joh. 15,4-5: “Bli i Meg, så blir Jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at
den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg. Jeg er vintreet, dere
er grenene. ... For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.”
– I Ham vil vi ha liv, og det mer rikelig. Matt. 19,26
Til lærdom: Sakarjas sønns fødsel skulle, i likhet med fødselen til Abrahams sønn og Marias Sønn,
gi oss en viktig åndelig lærdom, en sannhet vi har lett for å glemme.
I oss selv er vi ikke i stand til å gjøre noe godt. Men det vi ikke klarer, vil bli gjort ved Guds kraft.
Dette er mulig for alle som underkaster seg, tror og samarbeider. Det var gjennom en aktiv tro at
“løftets barn” ble gitt. Det er ved å gripe fatt i Kristi hånd i tro, at vårt åndelige liv blir født. Slik kan
vi gjøre det som er rett, på tvers av vår tilbøyelighet til å gjøre det gale. Guds skapende kraft er
tilgjengelig for oss slik at vi kan gjøre det umulige. Jesu kraft kan frembringe noe fra ingenting; liv
fra død.
1. Joh. 4,9: “Gud har sendt sin enbårne Sønn ... for at vi skal leve ved Ham.”
Kol. 3,3: “Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.”
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