NYTT SYN
12. Nytt syn på kristenlivet: Mer enn dine drømmer
Jeg tror at de fleste av våre drømmer er bedre som
drømmer enn som virkelighet. Hvis de faktisk ble oppfylt
ville vi ikke oppleve fantastisk glede, men utrolig skuffelse
og indre tomhet. Ja, vi vil sikkert oppleve glede til en viss
grad, i hvert fall til å begynne med. Men ikke fullkommen
og varig glede, og dermed vil vi oppleve tomhet når
drømmene ikke gir den tilfredsstillelsen vi hadde trodd
de skulle. Det finnes så mange eksempler på at dette
er tilfelle. Hollywood-, musikk- eller sports-stjerner eller
andre som har fått sine drømmer oppfylt, som enten
ender livet sitt med selvmord eller rett og slett bare lever
et liv uten den gleden de fleste tror skulle følge med et
slikt liv. (Et av mange eksempler: I 1997 vant Billie Bob
Harral Jr. 31 millioner dollar (hvilket motsvarte omkring
200 millioner NOK) på lotteriet i Texas! Hans drøm ble
oppfylt, men etterpå sa han: ”Å vinne på lotteriet var den
verste tingen som noen gang skjedde meg” og mindre
enn to år seinere tok han selvmord! (Hør flere eksempler i
programmet.))
De fleste av våre drømmer er bedre som drømmer enn
som virkelighet. Hvis de faktisk ble oppfylt ville vi ikke
oppleve fantastisk glede, men utrolig skuffelse og indre
tomhet. Men ikke bare det, jeg tror at alle våre drømmer er
bedre som drømmer enn som virkelighet. Med mindre de
er Guds drømmer for oss.

Hvorfor er det slik?

Den kjente teologen C.S. Lewis traff spikeren på hodet
i følgende sitat:
”Skapninger er ikke født med lyster uten at det
eksisterer tilfredstillelse for disse lystene. En baby føler
sult: og ja, det finnes en ting som mat. En and vil svømme
: og ja, det finnes en ting som vann. Mennesker har
seksuelle lyster: og ja, det finnes en ting som sex. Om jeg
finner en lyst inne i meg som ingen erfaring i denne verden
kan tilfredsstille, så er den mest trolige forklaringen at jeg
ble skapt for en annen verden.”
Grunnen til at så mange mennesker opplever tomhet
når deres største drømmer blir oppfylt er fordi de ble
skapt for en annen verden. De ble skapt for noe mer enn
surfing, fotball, penger, berømmelse, sportsbiler, eksotiske
ferier osv. Ingen av de tingene kan i seg selv gi oss
fullkommen og varig glede.
Dette er ikke dårlige men gode nyheter. Fordi: ja, våre
drømmer er bedre som drømmer enn som virkelighet,
men Gud er bedre i virkeligheten enn i våre villeste
drømmer og hans drømmer og planer for ditt og
mitt liv er bedre enn våre egne! Kun når vi følger de

planene kan vi oppleve fullkommen og varig glede og
tilfredsstillelse. ”I ham [Kristus] er dere fullkomne” - Kol
2:10. (Jeg tror at vår forståelse av Gud er veldig begrenset
og at vi alle trenger å få et nytt syn på hvem himmelens
fantastiske Gud virkelig er.)

To måter å leve

Det er to måter å leve på:
1.	
Etter kjøttet/vår menneskelige natur, dvs. et liv
der vi følger våre egne lyster, ønsker og drømmer
2.	
Et liv drevet av Guds Ånd. Et liv der Guds ord og
vilje vil lede oss til å ta de valgene vi tar.
Bibelen beskriver kontrasten mellom de to måtene å
leve på slik: ”Det er klart hva slags gjerninger som kommer
fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse,
trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse,
stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av
samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De
som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. Men Åndens
frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet,
godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.” Galaterne 5:19-23
Når du leser dette, hvilken av de to måtene og leve på
syns du høres mest appellerende ut; etter kjøttet eller etter
Ånden?........................... Selvfølgelig et liv med glede,
fred, kjærlighet osv. Disse egenskapene vil du få i større
og større grad når du lever et liv drevet av Guds Ånd, hvis
du har Jesus til Herre i ditt liv.

Verdenshistoriens første løgn

Hva var verdenshistoriens første løgn? ”Har Gud
virkelig sagt at dere kan ikke spise av noe tre i hagen?” 1 Mos 3:1, 4-5. Det var en løgn om hvem Gud er, at han
ikke vil menneskets beste. En løgn om at han holder ting
borte fra oss som vi hadde hatt godt av/hadde vært en
velsignelse for oss. (Gud hadde sagt at de kunne spise
av alle trær i hagen unntatt ett. Og grunnen til at de ikke
kunne spise av det har med den frie viljen å gjøre. Gud vil
ikke at noen skal leve sammen med ham pga tvang.)
Dette er ikke bare djevelens første løgn for oss
mennesker, men det er nok også hans beste. Jeg tror at
alle mennesker i større eller mindre grad noen gang i livet
sitt har trodd på denne løgnen. På så mange finurlige
måter prøver satan å få oss til å tro at et liv der vi følger
vår egne lyster, ønsker og drømmer vil gi oss ekte
glede og tilfredstillelse. Mens hvis vi på andre siden er
kristne og følger Gud vil livet være kjedelig, en byrde og
din frihet vil bli begrenset. Men dette er en løgn!

”For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og
ære. Han nekter ……………….. dem ……………….. godt
som vandrer i uskyld.” - Salme 84:12
”Du lærer meg livets vei, hos deg er glede i overflod,
fryd uten ende ved din høyre hånd.” - Salme 16:11
Gud tar ikke bort det gode liv, han gir deg det gode
liv! (Av og til kan det føles som om han tar bort det
gode liv, men det er ikke tilfelle. Gud velger nøyaktig det
samme som vi hadde valgt om vi kunne se ting fra hans
perspektiv. Det er omtrent som med foreldre og barn.
Mange ganger skjønner ikke barnet hvorfor de må gjør
slik eller hvorfor de ikke kan gjøre slik, men hvis de hadde
kunnet se ting fra sine foreldres perspektiv hadde skjønt
det.)

Min historie

Jeg deler ikke disse tingene fordi det er noe jeg har
lest eller det er noe jeg har hørt, men fordi dette er min
egen erfaring. Jeg har hatt et bra liv med mange ting å
glede meg over. Jeg har alltid hatt god helse og jeg er
vokst opp i en god familie med fire søsken. Sammen med
dem har jeg opplevd mye spennende, for eksempel har
vi vært i mer enn 20 land og sett mange vakre og kjente
steder. Og de fleste ting jeg har være involvert i opp
gjennom livet mitt har gått bra, egentlig veldig bra. Jeg har
alltid gjort det bra på skolen. Da jeg gikk i første klasse
på videregående var jeg med i en matte konkurranse for
hele skolen og jeg fikk best resultat av alle selv om jeg var
førsteklassing. Og da jeg gikk ut av videregående gjorde
jeg det med gode nok karakterer for å komme inn på
medisin i Oslo eller å gjøre så å si hva jeg måtte ønske. Så
jeg gjorde det bra akademisk, men min store pasjon opp
gjennom oppveksten var fotball. Da jeg var 12 år gammel
kunne jeg trikse 2700 ganger. Så å si hvert eneste år ble
jeg toppscorer på laget mitt og jeg fikk pris for å være
årets beste spiller osv.
Så ting gikk bra på mange måter. Og disse tingene
gav meg glede og tilfredstillelse, til en viss grad. Men den
gleden og tilfredsstillelsen er ingenting sammenlignet
med den gleden du får når du følger Gud og hans plan
for ditt liv. Når jeg tenker tilbake på mitt liv kan jeg fortelle
deg at de siste 6 årene, hvor jeg har levd et liv drevet av
Guds Ånd med Jesus til Herre i mitt liv, de er de beste
årene i mitt liv. Og jeg kan fortelle deg i dag at jeg ville ikke
byttet bort det livet jeg lever nå mot noen ting. Ikke mot
å bli en profesjonell fotballspiller som var min store drøm
store deler av mitt liv, selv ikke hvis jeg ble verdens beste
fotballspiller. Ikke mot én million kroner, ikke en gang mot
alle penger i verden. Ikke mot noen ting. Fordi jeg vet at
det liv Gud vil jeg skal leve er bedre enn noe annet liv jeg
kunne ha levd.

“Men hva gir vi avkall på, når vi gir alt? Et hjerte som
er fylt med synd, som Jesus må rense med sitt eget
blod og frelse i sin endeløse kjærlighet. Og likevel synes
menneskene det er hardt å skulle gi avkall på alt! Jeg
skammer meg for å høre noen si det, og jeg skammer meg
for å skrive det. Gud forlanger ikke at vi skal gi fra oss noe
som det er best for oss å beholde. I alt han gjør, tenker
han bare på sine barns ve og vel. Jeg ønsker at alle som
ikke har valgt Kristus, kunne forstå at han har noe å gi dem
som er uendelig mye bedre enn det de selv søker.” - Veien
til Kristus s. 52
Det betyr ikke at du vil få mer penger og velstand enn
tidligere eller færre problemer og utfordringer. Det kan
hende, men det er ikke sikkert. Men det som er sikkert
er at hvis du velger Kristus så vil han være med deg,
hjelpe og lede deg uansett hva du går igjennom og
livet med ham vil være mer meningsfullt og gi deg mer
fred og glede, enn du kunne få på noen annen måte
enn å følge Guds plan for ditt liv!
Appell: (Åp 3:20) - Hvorfor ikke velge Kristus, hvorfor
ikke velge ham som elsker deg og har deg kjær, ham som
kjenner enden fra begynnelsen og vet og vil ditt beste?
Hvorfor ikke la ham som har skapt deg og best vet hva
som gir deg ekte og varig glede, drømme dine drømmer
og forme dine planer?
Det er det beste valget du noen gang kan ta. Jeg vil
invitere deg til å ta det valget nå. ”Se, nå er nådens tid,
se, nå er frelsens dag!” - 2 Kor 6:2. Et slikt valg burde vi
ikke utsette. Morgendagen er ingen garanti. Derfor vil jeg
oppmuntre deg til å ta det valget nå og til å knele ned og
fortelle Gud om det i bønn. Hvis du har tatt dette valget
tidligere vil jeg oppmuntre deg til å fornye dette valget nå.

Jesus gjør det klart

Tenk på Jesus, på hvor mye han har vært villig til å
gi for oss, hvilken ufattelig kjærlighet han har vist oss.
Han var villig til å forlate himmelens herlighet og rikdom,
sin posisjon som universets konge og opprettholder og
himmelens glede og kjærlighet for å leve som en enkel
snekker i en ugudelig by i en verden full av sykdom,
urettferdighet og smerte og til slutt bli fornedret, pisket,
hånet og hengt på et kors. Selvfølgelig vil han som har en
så stor kjærlighet til oss ikke holde noe godt tilbake! Min
favoritt forfatter Ellen G. White sa det slik:
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