
Bønne Fokus – Juli 2015. 

Grænseløs Bæredygtig Engagement! En varig Forandring. 

I denne måned når vi højdepunktet i den grænseløse ( Boundless) rejse. I løbet af dette år, har vi fokuseret på 

Guds grænseløse kærlighed, nåde, håb, tro, frihed, mod, tilgængelighed og frigivelse som vi finder i ham. Hans 

kærlighed er ligesom kraftige rullende bølger som er uophørlige– uendelig og altid tilrådelighed for os. De 

skyller over os, bringer renhed, lægedom, kærlighed, nåde, håb, tro, mod, frihed og frigørelse.  

Et liv som sandeligt erfarer  den grænseløse kærlighed som Gud tilbyder, er et liv som er fyldt– et liv som er 

dybt berørt af Helligåndens virke/berøring. Det er en berøring som er vedvarende – ikke kun tilstede i dag og så 

væk i morgen.  

Hvad er vores respons/reaktion til denne store Gud og hans kærlighed? Vi kan være taknemmelige og lovprise 

ham. Som Grundlæggeren skrev:  

Og nu halleluja! mit liv fra i dag 

Med glæde skal vies til ham og hans sag, 

Som villigt I korsdøden ofrede sig 

Til fuldkommen frelse for dig og for mig. 

Frelsens Hærs sangbog (7 vers) 

Der er så meget at være taknemmelig for, og som vi skal prise Gud for. Men der er mere til os. 

Taknemmelighed og lovprisning alene, garrantere ikke et fuldt liv med Gud. Heller ikke kendskab til Gud er 

nok for at have et fuldt liv med ham. Vi bliver nødt til at tage imod Guds kærlighed og frelsen som kommer 

med kærligheden. Det indebærer at være bevidst om at opleve kraften i de rullende bølger. Det er ligesom når vi 

er ved stranden – vi kan enten vælge at gå på sandet eller gå ud i bølgerne.  

Se vandene skyller nu over mig (v 6). 

Gud kalder os til at gå sammen med ham, at overgive os til ham og være lydhør over for alt hvad han tilbyder. 

Hvordan kan vi gøre dette? Vi ser et vink i kaldet til os Kristne til at holde ud, til at vi forblive i Guds kærlighed 

(Jude 1:21). Det er ligesom at lade bølgerne rulle over os igen og igen. Johs 15:10 taler om at blive i Guds 

kærlighed– når vi lytter til hans ord, adlyder og glædes i det, forbliver vi i hans kærlighed.  

Når vi er rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, får vi kraft, sammen med alle Herrens hellige folk, til at fatte 

hvor stor bredden og længden og højden og dybden er og til at kende Kristi kærlighed (Efeserbrevet 3:17-19). 

Vi vil kende denne Kærlighed, som overgår al erkendelse og blive fyldt til hele Guds fylde nås.  

 Overvejelse under Bøn: 

 Er der områder i dit liv, som blokere dig for at være i Guds kærlighed? Er der områder hvor din 

vandring sammen med Gud, er ligesom at gå ved stranden – du ønsker at gå på sandet, og dog føler du 

trang/længsel til at gå i vandet og lade bølgerne skylle over dig? Bed Gud om at hjælpe dig til at 

overgive dig fuldt ud til hans kærlighed og være lydhør over for ham. 

 

 På hvilke måder har Gud bragt renhed, lægedom, kærlighed, nåde, mod, frihed og frigørelse ind i dit liv? 

Hvordan tilbeder du og giver tak for disse mirakler? 

 
 


