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EN DYBERE ERFARING

med BØN

Dag 2 – Indefra og ud
”Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige” (Joh 3,3).
Jeg opførte mig pænt, da jeg voksede op. Var var ikke oprørsk mod min mor; jeg var opmærksom i skolen og
viste respekt for min lærer. Jeg tog ikke del i vilde fester, drak alkohol eller eksperimenterede med stoffer som
mange andre unge i min skole.
Da jeg blev kristen, roste jeg mig af at være en god person. Jeg spiste den rette mad, udskiftede min rockmusik
med kristen musik, klædte mig sømmeligt, underviste i sabbatskolen, organiserede evangeliske møder og
begivenheder, og delte endog mit personlige vidnesbyrd. Jeg havde givet mit hjerte til Jesus, var blevet døbt, troede
på hans ord og så frem til at leve evigt i hans rige. Hele min verden drejede sig om kirken og dens aktiviteter og at
gøre det gode. Set udefra, levede jeg et retfærdigt liv. Snart lærte jeg imidlertid, hvor overfladisk min kristne
erfaring i virkeligheden var, og hvor meget, jeg behøvede Jesus.
En aften deltog jeg i et kursus i min menighed om det kristne liv. Taleren sagde, at medmindre en person er født
igen, har han ikke et frelsende forhold til Jesus. Hun citerede denne udtalelse fra Ellen G. White: ”Den kristnes liv
er ikke en modifikation eller en forbedring af det gamle, men en forvandling af naturen. Når vores eget jeg og
synden er død, kan et helt nyt liv vokse frem” (Jesu liv, s. 112). Den utilslørede virkelighed ramte mig: Der er mere
til kristenlivet, end jeg troede, at der var. Det er sandt, at mit liv var forskelligt fra før, jeg tog imod Kristus, men
det var forbedret, modificeret. Jeg var en kristen, men selvet var stadigvæk i live. Jeg havde stadigvæk
temperament og blev let såret. Jeg var stolt og forlangte, at tingene skulle gøres på min måde. Jeg havde ikke
overgivet mig selv til Kristus. Jeg tænkte, at min frelse var sikret ved alle de ting, jeg gjorde, men jeg manglede
glæden ved min frelse! Jeg havde bekendt Kristus, men jeg havde ikke Kristi kærlighed; jeg havde ikke overgivet
mig til ham. Jeg behøvede, at Jesus blev formet indefra.
Hvordan overgiver en person sig til Kristus? Før det første er det vigtigt at anerkende behovet for en Frelser – at
vælge ham.
”Lærdom, dannelse, viljekraft og menneskelige bestræbelser kan alle være nyttige på det rette sted; men her er
de værdiløse. De kan frembringe en udvortes god opførsel, men ikke forandre hjertet. De kan ikke rense livets
kildevæld… Uden han får et nyt hjerte, nye ønsker, hensigter og bevæggrunde, som leder til et nyt liv, kan han ikke
se Guds rige” (Vejen til Kristus s. 16 og 17). Jeg kunne ikke forandre mit hjerte, men jeg kunne give ham min vilje.
Jeg var modtagelig for omvendelsens gave og bekendte min synd af selvretfærdighed, selvbetydning, selvglæde,
selvmedlidenhed, og placerede min vilje på Kristi side, så han kunne få kontrollen over mit liv.
For det andet, brug kvalitetstid til at kende ham som Det Evige Liv. ”Og dette er det evige liv, at de kender dig,
den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt” (Joh 17,3). Da jeg tilbragte tid i Skriften og i bøn og blev bedre
kendt med min Frelser, begyndte livet at få ny mening. Jesus begyndte processen med at gøre noget smukt ud af
mit liv. Mit sind blev fornyet – nye holdninger og nye følelser blev udviklet. Mit ønske om at tjene Gud blev
dybere.
Det kan være, at du siger, ”Jeg blev født ind i denne menighed. Jeg har været en kristen hele mit liv!” ”Jeg har
aldrig været ude i verden!” ”Jeg har arbejdet for Mesteren, så længe jeg kan huske.” Disse ting kan være sande, og
pris Gud for det! Men du kan have alt dette og stadigvæk ikke have Sønnen.
Måske Helligånden også har talt til dig, at din kristne erfaring er overfladisk. Hvad kan du gøre? Du kan bede
denne bøn: ”Ransag mig, Gud, kend mit hjerte, prøv mig, kend mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led
mig ad evigheds ve!” (Sal 139, 23.24). Overgiv dit hjerte og dit liv til ham stykkevis, og han vil åbenbare områder i
dit liv, som har behov for forandringer. Når du samarbejder med ham, vil dit liv aldrig være det samme!

