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Sinnets fornyelse del 3 

Vår tankegang kan være et 
hinder for Gud og oss selv. 
 
Rom 12:2 
Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes….  
 
Vi må fornye våre sinn, forandre vår tankegang. 
Fornyelse av sinnet er forløsningen av den iboende kraft som kan forvandle. 
 
1. Det var folkets tankegang som gjorde at Israelfolket måtte være 
40 år i ørkenen. 
 
4M 13:25‐33. 
Gud ville ikke at de skulle være i ørkenen, han hadde kalt dem til å innta landet. 
Men deres tankegang om at de ikke kunne klare det, sendte dem ut i ørkenen. 
Det var ikke Guds vilje. 10 av Israels speidere ble styrt av sine sanser, de så. De så 
at det var kjemper som bodde i løfteslandet, og at det var umulig for dem å slå 
dem. Men Kaleb og Josva var av en annen ånd, de trodde Gud, og sa at vi kan 
seire ved Guds kraft. Det er heller ikke Guds vilje at vi skal leve i en åndelig ørken, 
det er som regel vår tankegang som sender oss dit. Dette fordi vi ofte stoler på 
våre sanser og vår egen oppfattelse av tingene, og ikke Guds Ord. 
  
2. Den hjemmeværende sønnen hadde alt, men på grunn av hans 
tankegang hadde han ingen ting. 
 
Luk 15:29‐31: ”Men han sa til ham: Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt!” 
Den hjemmeværende sønnen forstod tydeligvis ikke at han hadde tilgang til alt i 
hans fars hus. Han hadde rett til å be om, og bruke hva han ville. Vi sier også 
mange ganger ”Jeg har ingen ting, jeg kan ingenting, ikke se på meg men se på 
Jesus”. Etter 100 år med den frie forkynnelse om hva vi har i Kristus, er det vel på 
tide at vi kan si som Peter ”Se på oss, vi gir deg det vi har….” Det er på tide at vi 
begynner å bruke det vi har. Vi tenker at jeg har ikke noe før jeg har erfart det, 
men alt er allerede gitt, vi har fått det. Den som har Kristus har livet. Den som har 
Kristus har velsignelsen. Det er først når du begynner å bruke det du har, at du ser 
hva du har. Vi må handle i tro. 
Den Amerikanske predikanten A.B. Simpson som levde på begynnelsen av 1900‐
tallet sa: ”Tro er ikke forventning om fremtidige ting, men en øyeblikkelig 
tillitsfull mottakelse av det som er blitt en lovet. Tro er å motta, ikke å forvente.” 
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3. Vår prioritering 
 
Hag 1:5‐9 
Her er Israelfolket mest opptatt av å bygge sitt eget hus. De strever alt de kan for 
å oppnå materielle goder. Men Gud sier at de ikke vil oppleve velsignelse før de 
begynner å bygge hans hus. Vi må vende om vårt sinn fra å være opptatt av 
penger og det materielle, og å bygge våre karrierer, til å bygge Guds rike. Først da 
vil vi se velsignelse. Feil prioritering kan hindre oss i å oppleve Guds velsignelse. Vi 
må forstå at det er Herrens velsignelse som gjør rik. 
 
4. Å se bakover (Tradisjoner) kan hindre oss i å se framover. 
 
Hag. 2:3 & 2:9 Esra 3,10‐13 
Her er enda et eksempel fra Israelsfolket. Dette var også i profeten Haggais tid. 
Når de endelig begynte å bygge Tempelet (Guds hus) opp igjen, opplevde de 
motstand blant sine egne. De gamle kunne ikke "se" hva det nye ville bli, for de 
tenkte på det forrige templet. Og det forrige templet var det som kong Salomo 
bygde, som var et praktverk av en bygning. Mens det tempelet de bygde nå så 
simpelt ut i forhold til det forrige tempelet. De som hadde sett det første 
tempelet, tenkte tilbake og gråt, mens de unge jublet. 
Dette tempelet skal bli større enn det første sier Gud. For Jesus skulle gå rundt i 
dette tempelet og lære. 
Det å se bakover kan hindre deg i å gå videre inn i det Jesus har for oss i 
framtiden. Vi tenker på den herlige tiden som en gang var. Noe som kan hindre 
oss i å oppleve at den tiden som kommer har en større herlighet en den første. 
Men for å oppleve dette må vi som Josva og Kaleb se med våre åndelige øyne. 
Også det at du har din egen oppfattelse av hva Gud bør gjøre, og hvordan han 
skal gjøre det, kan hindre deg i å oppleve hans svar. 
Et eksempel på dette var den syriske hærføreren Naaman som kom til profeten 
Elisa og ville at han skulle be og legge hendene på han slik at han skulle bli 
helbredet. Han hadde sin oppfatning av hvordan profeten skulle helbrede ham, 
og det holdt på å hindre ham i å motta helbredelsen. For profeten gjorde noe helt 
annet enn det Naaman hadde forestilt seg på forhånd, og en av hans tjenere 
måtte overtale han. 
  
5. Bønn med feil motiv. 
 
Jak 4:2‐3 
Å be med feil motiv eller tankegang bak kan hindre oss fra å oppleve det Gud har. 
Jakob snakker i sitt brev om å be for å sløse det bort på sine lyster. Vår egoisme 
kan hindre oss i å oppleve Guds velsignelse og kraft. 
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 6. Når kommer vekkelsen? 
 
Den kjente amerikanske vekkelsespredikanten Charles G. Finney (som levde på 
midten a 1800‐tallet) sier i sine ”Leksjoner om vekkelse” at:  
Jeg sier at vekkelse er et resultat av rett bruk av rette midler.Noen mennesker blir 
veldig oppbrakt over all innsatsen jeg bruker på å fremme en vekkelse, og de sier: 
”Du prøver å skape en vekkelse i egen kraft. Ta deg i vare, du blander deg inn i Guds 
suverenitet. Det er best å fortsette som vanlig og la Gud gi vekkelse når han tenker 
det er best….” Dette er ord som djevelen liker. Mennesker kan ikke gjøre djevelens 
arbeid mer effektivt enn å preke opp Guds suverenitet til en grunn for at vi ikke 
skulle anstrenge oss for å fremme en vekkelse. Grunnen til at du ikke har vekkelse, er 
at du ikke vil ha en. Ønsker du en vekkelse? Vil du ha en? Hvis Gud spurte deg i dette 
øyeblikk, med en hørbar røst fra himmelen, ”Ønsker du en vekkelse?” Vil du tørre å 
svare ”Ja”? Hvis han skulle spør: ”Er du villig til å betale prisen for den? ”Vil du da 
svare: ”Ja”? Og hvis han sa: ”Når skal det begynne?” Vil du da svare: “La det 
begynne I dag – la det begynne her – la det begynne I mitt hjerte nå”? 
 
I Joh 4:35 sier Jesus til sine disipler: Sier ikke dere at det ennå er fire måneder, og 
så kommer høsten? Se, jeg sier dere: Løft deres øyne og se markene, de er alt 
hvite til høst! Det at vi hele tiden går og venter på den rette tid, gjør at vi kanskje 
ikke ser at den rette tid er nå…. Vi tenker ofte som disiplene at dette er noe som 
skal skje i fremtiden, men Jesus svarer NÅ.  
 
En annen kjent amerikansk predikant som levde på 1800‐tallet var D.L. Moody, og 
han forteller om en møteserie han holdt i Chicago: 
"Jeg hadde i fem kvelder prekt over Kristi liv. Jeg tok han fra vuggen og fulgte ham 
inntil han stod i rådssalen, og ved dette tilfellet anser jeg meg for å ha gjort en av 
mitt livs største feil. Om jeg kunne ha tilbakekalt min handlemåte, ville jeg gitt min 
høyre hånd. Det var på en oktoberkveld og rådhusklokken ringte brannalarm, men 
jeg tok ingen notis av det. Vi var jo så vant til å høre brannklokken rett som det var, 
og det forstyrret oss ikke videre når den lød. Jeg avsluttet min preken over: "Hva 
skal jeg gjøre med Jesus?". Og jeg sa til tilhørerne: "Nå vil jeg at dere skal ta dette 
spørsmålet med dere hjem og tenke over det, og så skal dere neste søndag komme 
tilbake og fortelle meg hva dere har tenkt å gjøre med det." Hvilken feiltakelse! Det 
synes meg nå som om Satan var i mitt sinn, da jeg sa dette. Siden den gang har jeg 
aldri våget å gi en forsamling mennesker en hel uke til å tenke over sin frelse. Nå er 
den beleilige tid". Etter møtet gikk vi hjem. Jeg husker at jeg gikk sammen med en 
ung mann, og så et flammehav. Jeg sa til den unge mann "dette betyr ruin for 
Chicago". Kl. 1 den natten falt den kirke som jeg hadde prekt i. Jeg så aldri mer noe 
til de tilhørerne. Vi vet ikke hva som kan hende i morgen, men det er en ting jeg vet 
med sikkerhet og det er at når dere mottar gaven er dere frelste. "hva vil dere gjøre 
med Jesus?" Vil dere bestemme dere nå." 
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7. Andre ”mentale sperrer”. 
 
Vi har mange tankebygninger som hindrer oss i å se/oppleve det som Gud har for 
oss. 
 
A) Menneskefrykt 
Vi er så opptatt av hva andre vil si og tenke om oss (Gal 1,10), at menneskefrykten 
binder oss slik at vi ikke får gjort noen ting. Vi graver ned vårt talent. 
 
B) Mindreverdighetskompleks 
Vi sier: Jeg er ikke god nok, Gud kan ikke bruke meg.  
Dette er feil, for Ef. 2,10 sier at ”Vi er Guds verk, skapt til....” 
Vi er Guds verk, og han vil og kan bruke oss. 
 
C) Mangel på kunnskap 
I dag hører vi snakk om at vi lever i et informasjonssamfunn. Og det er sant at det 
er viktig med informasjon. Det er viktig å få den rette kunnskap, for kunnskapen 
styrer våre liv.  
Du vil gjøre etter det kunnskapen har lært deg. 
Hva er din "informasjonskilde"? 
Dette er også viktig i vårt åndelige liv, hvilken kunnskap styrer vårt kristenliv. 
 
D) Jeg har prøvd før, men det gikk ikke. 
Noen sier at ”det går ikke, jeg har prøvd før”. Disiplene sa også til Jesus: "Vi har 
prøvd hele natten uten å få noe, men på ditt ord......".  
Først gikk de i kjødet, etterpå gikk de på Jesu ord og gjorde det umulige. Det gikk 
kanskje ikke i første omgang for vi gikk i oss selv. Prøv igjen! 
La ikke tidligere feiltrinn stoppe deg. 
Mika 7,8 sier: ”Gled dere ikke over meg, mine fiender! Når jeg er falt, står jeg opp 
igjen….” 
Og Paulus sier at ”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus 
Jesus.” 
Jesus fordømmer deg ikke, men han ønsker at du skal reise deg og prøve igjen på 
hans ord. 
  
 
La ikke din tankegang være et hinder for deg i å erfare Guds kraft. 
Forny ditt sinn til Guds tanker (og handle etter det), da vil du erfare at 
ditt liv blir forvandlet! 


