Ilden
Rom 12, 9‐11
La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mot
hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre! Vær ikke lunkne i iveren! Vær
brennende i ånden, tjen Herren!
Ild består av 3 elementer. Alle disse elementene må være tilstede for at det skal bli og være ild.
Slik er det med all ild. Slik er det også dem den åndelige ild. Vi bruker ofte bildet om at Jesus har
tent en brann i våre hjerter.

1. Brennbart materiale
‐ ...vær brennende i Ånden…
Det er vi som skal brenne. Ilden må få spre seg fra
vår Ånd til sjel og legeme.

‐ Villighet
Vi må være villige til å bli brukt av Gud. For han spør
”…hvem skal jeg sende hvem vil gå….”. Er jeg villig.

‐ Overgivelse
Gud trenger mer av oss. Er vi villige til å overgi oss TOTALT til
ham. I Luk 14,25‐35 snakker Jesus om det å overgi seg totalt til ham.

Brennbart materialet står for vår overgivelse og villighet til at Guds ild kan brenne i oss.

2. Oksygen
‐ Guds barn
Rom 8,9 & 14
Uten at du har og blir drevet av Guds Ånd kan du ikke være
Guds barn. Guds barn har hans Ånd.

‐ Åndens hensikt
Ånden skal veilede og vise oss hva vi skal gjøre. (Joh 16,13‐14)
Ånden skal lære oss og minne oss (Joh 14,26 6 Luk 12,12)
Ånden gir oss adgang til Guds kraft (Apg. 1,8)
Ånden bringer fram hans gaver i oss. (1Kor 12)
Ånden skal produsere Guds liv i oss (Gal 5,22 & Esek 36,27 & Joh 16,14)

‐ Ikke begrense tilførselen av luft / Ånden er i bevegelse.
Joh 3,8 – Ånden er som vinden
Hvis du bergrenser oksygen tilførselen til ilden dør den ut. Liv er bevegelse.

‐ Blåse på glørne
Da trengs det også mer ved.

‐ Ånden må få gjennomsyre oss
Oksygenet står for at Den Hellige Ånd må få virke i og gjennom oss. Vi må gi han rom til å
gjøre sin gjerning i og gjennom våre liv.

3. Varme
Det er varmen som antenner ilden, og når ilden er tent
utvikler den varme selv.
Varmen er et bilde på Kjærligheten.

‐ Varmen tiltrekker
Mennesker tiltrekkes av varmen
Det er godt og behagelig å være i nærheten av varmen.
Vår kjærlighet til menneskene som vi omgås, skal være slik at
menneskene rundt oss kan kjenne den varmen.
Joh 13,34‐35

‐ mer ved = Mer varme
Jo mer du er villig til å overgi deg til Jesus, kan hans kjærlighet få virke igjennom deg.

‐ Jesus
Han var villig selv om kroppen var trett
Han var drevet av DHÅ
Han hadde en kjærlighet som gjorde at han tiltrakk seg syndere.

‐ Sangen sier
1. Flammen er tent, se ilden den brenner
2. flammen er tent, kjenn hjerte det brenner
Det må bli noe mer en bare en liten flamme det må bli en stor brann.

Varmen står for kjærlighet. det var Guds kjærlighet som antente våre hjerter. Og at vi
kan formidle denne kjærligheten til verden rundt oss.

4. Fremmed ild
‐ Noen som kom med fremmed ild (3Mos 10,1‐2)
Fremmed ild, er en ild tent av eget strev/gjerninger. Dette er en ild som ikke er til behag for
Gud.

‐ En ild som Gud har tent
Ilden må alltid holdes brennende på alteret (3Mos 6,5‐6) en ild som Gud har tent.

‐ Ild fra alteret (4Mos 16,46)
Brannen i oss må være en ild som ikke er tent av eget strev, men en ild som Gud har tent,
og det er den som alltid må holdes i live.

