Söka förnyelse
DAG 2 – TA TAG I G ÅVAN

”…förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi
kärlek” (Ef. 3:18, 19)
Ta emot, överlämna, växa.

Hur kan vi uppleva fullheten av Guds kärlek? Läs vad aposteln Paulus säger i Efesierbrevet 3:14-21.
1.
Först behöver vi ta emot den heliga Andens gåva. ”Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre
människa genom sin ande” (vers 16)
2.
Sedan överlämnar vi våra liv till Kristus och lever i en nära, ständig relation till honom ”så att Kristus genom tron
kan bo i era hjärtan med kärlek.” (vers 17)
3.
Då växer vår tro och mognar genom Kristus och den heliga Anden i oss. Vi är ”fasta och stadigt rotade i honom”
(vers 17). Resultatet? Vi erfar fullheten av Guds kärlek. Han ger oss kraften ”så att ni tillsammans med alla de heliga
förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek” (vers 18, 19)

Guds kärlek klarar alla prov

Fundera över liknelsen om den förlorade sonen i Luk. 15:11-32. En dag gick den yngre sonen till sin far (som symboliserar Gud)
och förklarade att han ville resa hemifrån och leva sitt eget liv. Uppenbarligen passade inte faderns regler (Guds bud) honom .
Sonen krävde att få ut sitt arv som han inte ens hade rätt till vid det tillfället, men fadern gav honom hans del. Fadern gav honom
fullständig frihet för han älskade honom och respekterade hans val (precis som Gud gör med oss). Sedan reste sonen till en
avlägsen plats och fortsatte med att spendera sina pengar på vilda fester och lösaktiga kvinnor. Allteftersom pengarna minskade
blev hans ”vänner” färre och färre och slutligen hade han ingenting kvar. För att göra det hela värre blev det hungersnöd i det
område han bodde i. I desperation för att överleva letade han efter arbete, men det enda han hittade var ett jobb som svinaherde.
Hungern plågade honom, men han fick inte ens äta med svinen. Som ofta händer när man har det besvärligt började han tänka
över sitt liv. Han insåg att alla hans fars anställda hade tillräckligt att äta medan han svalt, så lovade sig själv att återvända till sin
far och säga: ”Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina
daglönare.” (vers 18, 19). Sonen gav sig av med blandade känslor, men hans far väntade redan på honom. Full av medkänsla
sprang fadern mot honom, föll honom om halsen och kysste honom trots att han måste ha varit både lortig och stinkande. Innan
sonen hann avsluta sin fulla bekännelse kallade fadern på tjänare för att hämta de tjusigaste kläder och förbereda för fest. Helt
klart älskade han sin son precis som förut. I den här berättelsen får vi höra hela frälsningshistorien. – syndarens ånger och
bekännelse, fadern som längtar och väntar och glädjen när vi kommer tillbaka. Gud älskar oss villkorslöst! Men vi behöver gå till
honom precis som sonen kom tillbaka till sin far. Guds kärlek klarar varje test! Han missar inte att önska dig välkommen. Bara
när sonen kom tillbaka kunde fadern ösa sin kärlek över honom. Endast då var sonen öppen för att ta emot allt det som fadern
ville ge. Inget störde deras nära relation och sonen kunde uppleva faderns fullständiga godhet, fadern som aldrig hade slutat att
vänta på honom.
Tillbaka till frågan – hur kan vi erfara den totala fullheten av Guds kärlek? Genom att leva i fullständig, daglig överlåtelse till
Kristus genom den heliga Andens kraft. Och när Guds kärlek fyller våra liv blir vi kanaler för hans kärlek till andra. Ju mer vi ger,
desto mer får vi. Ellen White säger: ”Du behöver ett dagligt dop av den kärlek som på apostlarnas tid enade dem” (Testimonies for
the Church, vol. 8, p. 191) Och varför är det så viktigt att förstå denna gudomliga kärlek? ”Paulus såg att man måste förstå Kristus
väsens egenskaper innan man kan älska honom eller se på korset med trons ögon. Redan här måste vi börja studera det som ska
bli den återlösta människans vetenskap och sång genom alla evigheter.” (Genom vatten och eld, s. 206). Vilken glädje att studera
vår frälsares ojämförligt mångfacetterade kärlek! Vill du inte välja i dag att vända din blick mot Jesus?

Använda Guds ord i bönen

”[Jesus] svarade honom: ’Vilket är det största budet? Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ
och med hela ditt förstånd’. . . .’Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.’” (Matt. 22:37, 39) Fader,
tack för att du älskar mig. Hjälp mig att älska dig av hela mitt hjärta, hela min varelse, alla mina känslor, all min kraft. Tack för att
du redan svarar på denna bön enligt din vilja. Med din hjälp vill jag älska min granne. Gör mig till en kanal för din kärlek.
Hur kan vi fatta djupet av Guds kärlek? ”Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin
ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans
med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek” (Ef. 3:16-19). Fader, jag
ber dig att du stärker mig inifrån och ut genom din heliga ande. Må Kristus leva i mig genom tro och leda mig så att jag kan vara
fast förankrad i hans kärlek. Eftersom detta är en önskan efter din vilja tackar jag dig för att du hör mig och svarar mig.
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Tacksägelser och lovprisning: Tacka för specifika välsignelser och prisa Gud för hans godhet.
Bekännelse: Använd ett par minuter till personlig bekännelse och tacka Gud för hans förlåtelse.
Ledning: Be Gud om vishet inför nuvarande utmaningar och beslut.
Församlingen: Be Gud välsigna ansträngningarna i vårt lokala, regionala och världsomspännande samfund.
Lokala önskningar: Be för församlingsmedlemmars, familjens och grannars nuvarande behov.
Gensvar: Ta tid till att lyssna till Guds röst och svara i form av lovprisning och sång.

