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Vekkelse er målet 
Dag 2 – Å fatte gaven 
«Å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet» (Efeserne 3:18). 
 
Motta, overgi seg, vokse 
Hvordan kan vi oppleve hele Guds kjærlighet? Les hva Paulus sier i Efeserne 3:14-21! 
 
1. Først må vi ta imot Den Hellige Ånds gave. «Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft 
og styrke ved sin Ånd» (vers 16). 
 
2. Deretter overgir vi oss til Kristus og lever i et nært, kontinuerlig forhold til ham. «Må Kristus ved troen bo i 
deres hjerter» (vers 17). 
 
3. Da vokser troen og modnes gjennom Kristus og Den Hellige Ånd i oss. Vi er «rotfestet og grunnfestet i 
kjærlighet» (vers 17). 
 
Resultatet? Vi opplever fylden av Guds kjærlighet. Han gjør at vi «sammen med alle de hellige bli[r] i stand til å 
fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet» (vers 18). 
 
Guds kjærlighet består alle prøver 
Tenk på lignelsen om den fortapte sønnen i Lukas 15:11-32! En dag gikk den yngste sønnen til faren (som 
symboliserer Gud) og erklærte at han ville reise hjemmefra og leve sitt eget liv. Det virker ikke som om farens 
regler hjemme (Guds bud) passet ham. Sønnen forlangte arven som han ikke engang hadde krav på ennå, men 
faren ga ham hans del. Faren ga ham full frihet fordi han elsket ham og respekterte hans valg (slik Gud gjør med 
oss). 
 
Så reiste sønnen til et sted langt borte og brukte pengene sine på et vilt liv. 
 
Etter som pengepungen skrumpet inn, ble «vennekretsen» mindre, og til slutt sto han på bar bakke. Det ble 
ikke bedre av at en hungersnød hjemsøkte stedet der han holdt til. Han var desperat etter å overleve og prøvde 
å finne arbeid, men det eneste han fant, var å arbeid som grisepasser. Sulten rev i ham, men han fikk ikke 
engang spise grisefôret. 
 
Som ofte skjer i tunge tider, begynte han å tenke over livet. Han skjønte at alle farens arbeidere hadde nok å 
spise mens han sultet, så han bestemte seg for å gå hjem til sin far og si: «Far, jeg har syndet mot Himmelen og 
mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine» vers 18-
19).  
 
Sønnen gikk hjemover med blandede følelser, men faren holdt allerede utkikk etter ham. Faren var full av 
medfølelse og løp av sted, falt sønnen om halsen og kysset ham enda sønnen må ha vært både skitten og luktet 
ille. 
 
Før sønnen fikk fullført tilståelsen ropte faren og ba tjenere komme med de beste klærne og stelle i stand til 
fest. Han elsket sønnen like høyt som før. I denne historien får vi hele frelseshistorien – synderens omvendelse 
og syndsbekjennelse, Faderen som venter og lengter, og den overstrømmende velkomsten når vi kommer 
hjem. Gud elsker oss uten forbehold. Men vi må gå til ham, akkurat som sønnen kom tilbake til faren. Guds 
kjærlighet består hver eneste prøve. Han vil ikke la være å ønske deg velkommen. 
 
Først da sønnen kom tilbake, kunne faren utøse hele sin kjærlighet. Først da var sønnen åpen for å motta alt 
det faren ville tilby. Endelig var det ingenting som sto i veien for et intimt forhold, og sønnen kunne oppleve 
farens godhet fullt ut, for han hadde aldri sluttet å vente på ham. 
 
Tilbake til spørsmålet – hvordan kan vi oppleve Guds kjærlighet fullt ut? Ved å leve i hel, daglig overgivelse til 
Kristus ved Den Hellige Ånds kraft. Og når Guds kjærlighet fyller livet, blir vi kanaler for hans kjærlighet til 
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andre. Jo mer vi gir, desto mer får vi. Ellen White sier: «Dere trenger en daglig dåp av den kjærligheten som på 
apostlenes tid gjorde at de var av samme sinn» (Testimonies for the Church, bind 8, side 191). 
 
Og hvorfor er det så viktig å forstå denne guddommelige kjærligheten? «Paulus innså at mennesker må kjenne 
Kristi karakter for å kunne elske ham eller beskue korset med troens øye. Grunnlaget for de frelstes studier og 
sang gjennom evigheten må legges her» (Alfa og Omega, bind 6, side 188-189 [AA 273]). For en glede å studere 
vår Frelsers makeløse, mangefasetterte kjærlighet. Vil du ikke velge å rette blikket mot Jesus i dag? 
 
Be Guds ord 
Hva er det største budet? 
«Han svarte: ‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ ... Men 
det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’» (Matteus 22:37, 39). 
 
Far, takk for at du elsker meg. Hjelp meg å elske deg av hele mitt hjerte, hele mitt vesen, alle mine følelser, all 
min kraft! Takk for at du allerede har besvart denne bønnen etter din vilje. Jeg vil elske min neste med din 
hjelp. Gjør meg til et redskap for din kjærlighet! 
 
Hvordan kan vi forstå dybden av Guds kjærlighet? 
«Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen 
bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i 
stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet» (Efeserne 3:16-18). 
 
Far, jeg ber deg styrke meg fra innsiden og ut ved din hellige Ånd! Måtte Kristus leve i meg ved tro og veilede 
meg slik at jeg kan være forankret i hans kjærlighet. Siden dette er i tråd med din vilje, takker jeg deg for at du 
hørte meg og svarte. 
 
Flere forslag til bønn 
Takk og lovprisning: Takk for spesifikke velsignelser og pris Gud for hans godhet! 
Syndsbekjennelse: Ta noen minutter til privat syndsbekjennelse og takk Gud for hans tilgivelse! 
Veiledning: Be Gud om visdom til aktuelle utfordringer og beslutninger! 
Vår menighet: Be Gud velsigne innsatsen i menigheten på lokalt, regionalt og verdensplan! 
Lokale bønneønsker: Be for behov som medlemmer, familie og naboer har her og nå! 
Lytte og svare: Ta tid til å lytte etter Guds stemme og svare med lovprisning eller sang! 
Forslag til sanger: SDA Hymnal: Faith Is the Victory (#608); My Faith Looks Up to Thee (#517); Be Thou My 
Vision (#547); To God Be the Glory (#341). Andre sanger: Behold What Manner of Love; Lord, I Lift Your Name 
on High; I Love You, Lord. 
 
 


	Vekkelse er målet
	Dag 2 – Å fatte gaven


