Åndelig vekst og fordypning – samtaleopplegg
Del 6 (Lydighet del A)
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Gudstjeneste 14.feb 2021

Resymé fra talen
Selv om mange i dag er lite opptatt av bruksanvisninger, kan det fremdeles være nyttig å ta fram for å
finne ut hvordan et produkt virker eller for tips og råd knyttet til produktet. Hvor mye mer skulle ikke da
Gud, himmelens og jordens skaper og som har designet og blåst liv i alt, være den som kan vise oss vei.
• Han vil veilede oss, gjennom Sitt Ord og Sin Ånd. Først og fremst til å finne tilbake til Ham, til det
evige livet – til frelse i Jesus Kristus. Og dernest ønsker Han å lede og hjelpe oss, i alle hverdagens
små og store utfordringer.
• Han som har skapt oss, har gitt oss en god «bruksanvisning» gjennom Ordet, med generell
veiledning, «sikkerhetsforskrifter» som sier noe om hva som er smart å gjøre og hva det kan være
lurt å unngå. Og Ånden vil i hverdagen hjelpe oss med en mer personlig tilpasset veiledning.
• I det gamle testamente handlet lydighet om å følge hundrevis av regler og forordninger. Med
Kristus kom en ny tid, der Han gjennom Sin fullstendige lydighet i liv og lidelse, tilveiebrakte frelse
for oss alle (som tar imot dette frelsesverket i tro).
• Da fristeren satte inn sine angrep mot Jesus, handlet det om å prøve og lede til ulydighet mot
Guds plan, men Jesus seiret i kraft av sin lydighet mot Herrens Ord. Denne kampen kom til sitt
klimaks i Getsemane hage (Heb 5,7-9, se også Fil 2,8).
• Den lydigheten Jesus viste, gjenoppretter Adams – og dermed vår alles – ulydighet (Rom 5,19).
• Dette er kjernen i det ene perspektivet av lydighet for oss, det Paulus beskriver som «troens
lydighet» (Rom 1,5). Altså at det eneste vi trenger å gjøre for å bli regnet som rettferdige i Guds
øyne, er å ta imot det Jesus har gjort i tro. Av nåde er vi frelst, ved tro (se også Rom 10,16).
• Som mennesker må vi følge «Guds bruksanvisning» for å få kontakt med Ham: Den
redningsplanken Gud har gitt oss i Jesus. Dette er «lydighet mot evangeliet».
Så snakker også Bibelen om lydigheten som flyter ut av evangeliet, lydigheten som kommer som en følge
av sammenkoblingen med Gud.
• Når vi tar imot Jesus som vår Frelser, gjør vi Ham samtidig til Herre i det nye livet med Ham som
da starter. Disippellivet med Ham, der Han er vår Mester og Herre.
• Da er det ikke en lovisk lydighet vi snakker om, for å prøve og bli rettferdige for Gud, men at vi
glade og begeistret over å ha funnet det sanne, levende livet som vi har skapt til å leve (ref
skatten og perlen i Matt 13), gjerne og frivillig vil følge Ham i lydighet.
• De som reagerer negativt på begrepet «lydighet», kan ha hatt vonde erfaringer f.eks med lovisk
kristendom eller maktmennesker som har manipulert dem. Men hos Pappa Gud trenger vi ikke å
frykte hva lydigheten måtte medføre.
• På veien til himmelen kan vi oppleve en del svinger og humper, og på den veien er vi kalt til å
følge Jesus sitt eksempel i Joh 4,34: Å la det være vår mat å gjøre Guds vilje. Da er det ikke slik at
gjerningene vi gjør, beviser vår lydighet. Nei, heller slik at våre gjerninger for Gud springer ut av
kjærligheten som flyter mellom Ham og oss.

Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hva tenker du på når du hører begrepet «lydighet»?
• Drøft hva «troens lydighet» innebærer. Finn gjerne flere skriftsteder som snakker om dette, og
samtale om dem.
• Har du opplevd eksempler på «det andre aspektet» av begrepet lydighet? Altså lydigheten som
flyter «ut av evangeliet». Hvordan har det sett ut i ditt liv? Har det noen ganger vært vanskelig?

