Kol. 1:5-6
”…det sanna budskapet, det evangelium som har kommit till er och finns i hela världen och växer och
bär frukt. Så har det också gjort hos er från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd sådan
den verkligen är.”
Trons konsekvenser. När jag lär känna Guds nåd sådan den verkligen är. Utflöde ur mitt liv. Resultatet
av våra liv med Jesus.
Handlar om vilket liv jag vill leva
Kol. 3:1-3
”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra
sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med
Kristus i Gud”
Vem driver ”ekorrhjulet”?
Hjulet står stilla tills hamstern kliver in i det och börjar springa. Kan när som helst kliva ur hjulet, och
då stannar det efter en stund. Det är inte hjulet som driver hamstern. Det är hamstern som driver
hjulet.
”Att springa i ekorrhjulet” berättar om en tvångsmässig stress; att sitta fast i en livssituation som
driver mig att fortsätta fast jag eg. inte vill det, att livet dikteras av arbete och försörjning t.ex, på ett
sätt som jag inte kan förändra. Och det är just där som bilden inte stämmer! För vem är det som
driver på: hjulet eller jag själv?!
Det handlar om vem och vad som definierar mitt liv på riktigt.
Jag behöver låta Jesus ge mig min livsinriktning
Guds tankar och planer för ditt liv! Ps.139. Finns ett högre syfte med ditt liv, än nu och här
(fåfänglighet). Jag har allt jag behöver i Honom; allt för mitt liv; allt för min dag. Jesus är min källa.
Bönen ett lyssnande.
Kliva ur ekorrhjulet och lyssna vad Jesus säger till dig.
Inte trycka ner; döva tilltal, impulser som Gud ger dig! Tror vi dövar alldeles för mycket av Guds tilltal;
sökande efter oss; att nå oss. Hans impulser; vägledning. Medvetet och omedvetet.
Rädda för konsekvenser det skulle få, om vi verkligen lyssnar in?
Eller är det bara att vi ”kör på” (ekorrhjulet) och inte tror att vi kan påverka situationen. Men om du
stannar upp! kan du faktiskt kliva ur! Upptäcka en värld utanför den där snurren. Lyssna; ta in; se dig
omkring. Kommer ingenstans(!) av allt spring; jagande.
Frågan är om jag vill (förändring) tillräckligt mycket! Jag måste stanna för att hjulet ska stanna. Jag
kan stanna. Och kliva ur.
Guds nåd är kraft i mitt liv att leva av. Får styrka av nåden som ger mig en ny chans hela tiden.
”Guds nåd är ny varje morgon” = ny erfarenhet varje dag. Ny start varje dag.
Klag. 3:23 – ”Herrens nåd/barmhärtighet är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet”
Ps. 52:3 – ”Guds nåd varar för alltid”
Varje minut, varje sekund verkar nåden i mitt liv; är nåden en realitet; en verklighet i mitt liv!
Känner du vilan som finns i det. Behöver hitta den underliggande strömmen av vila, i de hektiska liv vi
lever.

Stanna upp, lyssna in
Jesus ge din inriktning; visa dig vägen. Tanke, plan för ditt liv. Skapat dig!
Du & Gud tillsammans.
Han finns där! Guds närvaro – gensvara på den!
Hitta rätt - hitta vem jag i sanning är; vad mitt liv är; handlar om – i Jesus!
Ta in Guds tankar/plan för dina dagar; för ditt liv
Frågan är, som sagt, om jag vill (lyssna på det Jesus säger/visar).
Ta emot från Guds hjärta.
Vi kan svika den längtan, hur vi djupast vill leva, genom att ständigt hålla oss sysselsatta med nya
projekt och tidsfördriv. Kan hindras från att lyssna till min djupaste längtan och märker inte att jag
hela tiden sviker denna längtan med allt jag fyller min dag och mitt liv med.
På allvar ställa mig frågan: ”Vilket liv vill jag eg. leva?”
Ställer jag mig aldrig den frågan på allvar, reduceras livet till de val som dyker upp för stunden ”vad
ska vi äta”; ”vad ska vi dricka”; ”var ska vi bo?”; ”vart ska vi åka på semester?”; ”vilken mobil ska jag
välja?”. Är ett jagande efter stundens behov. Inte fel på något av de enskilda valen eg. utan det
avgörande felet är bristen på riktning i livet. ”Hamnar” i liv vi eg. inte ville leva.
”Det var ju såna här vi aldrig skulle bli”… hur många människor upptäcker inte bittert detta
någonstans mitt i livet. Hur gick det till? Kanske inte är något avgörande vägskäl där vi avvek från våra
drömmar, utan ett till synes oskyldigt brus av ”allt detta andra” som alltmer dövade våra hjärtan från
vad vi djupast ville.
Det är därför Jesus är så tydlig med vad som är livets fokus: ”Sök först Guds rike och hans
rättfärdighet så ska ni få allt detta andra också”, Matt.6:33.
Matt.6:21: ”där din skatt är kommer ditt hjärta att vara”
Gud är hela livets Gud!
All vandring med Gud bygger på ett öppet hjärta.
Vår vandring med Jesus börjar alltid där vi befinner oss just nu.

Tillämpning att prata om och be utifrån:
1. Behöver leva med evighetsperspektivet! (se Kol.3:1-3)
Vilket fokus (inriktning; perspektiv) jag har, får/för med sig konsekvenser. Olika sätt att leva.
Nu och här; klara av dagen – fåfänglighet. Finns ett högre syfte med mitt liv. Vad jag
fokuserar på, rättar in mig efter, lever för, är upptagen med
Vad handlar livet om då? Vad har Gud för vision? Det Gud håller på med är att frälsa världen
1 Tim.2:4 – ”vill att alla människor ska bli frälsta”
”Detta budskapet om riket, ska förkunnas för alla folk, sedan ska slutet komma”, Matt.24
Röd tråd genom hela Bibeln hur Gud vill frälsa alla människor. Det är i Guds hjärta.vi behöver
få en uppenbarelse av Guds hjärta.
Om jag ska vara upptagen med det Gud är upptagen med!... så är det denna vision jag får
underordna mitt liv under. Min inriktning. Prio 1. Gud först och jag följer honom. Leva för
hans syfte. Guds perspektiv på vad livet handlar om.

Ge Gud frihet i mitt liv för att leva i det han tänkt för mig. Min vilja är att göra Hans vilja.
Leva befriat. ”Upptagen med” (Kol.3:1-3) rätt saker.
2. Drömmar, visioner i ditt liv, födda av Gud
Ta emot från Guds hjärta
Passion föder vision
Omöjligt att inte drabbas av Guds vision i hans närhet!
Gud, Skaparen föder visioner, drömmar i ditt hjärta
Låta Gud vara utgångspunkten
Leva beroende av Gud
Våga anta Guds utmaning
Villighet. Till förfogande.
- Våga drömma drömmar! Det som du tror är från Gud. Negligera inte. Våga tro på den.
Längtan driver dig.
- Fortsätt hämta näring hos Gud. Det som är från Gud försvinner inte; du kommer inte ifrån
det. Be och sök Guds vilja. Längtan driver dig. Överlåt drömmen till Gud.
- Bär på dröm, vision är som att vara gravid. Växer till över tid. Formas fram. Tydligare och
tydligare konturer och form. Kan vara tungt, jobbigt, frustrerande. Kan inte heller kontrollera
när det blir verklighet; ”föds fram”; när det är dags. Bön det viktigaste. Bära det i bön. Det
Gud lagt ner i dig, som kanske bara är ett frö från början, är något Gud vill ska ske och han
delar det med dig(!) Att det som är av Gud i ditt liv inte stannar vid längtan som sedan ligger
ouppfylld hela livet, utan längtan som blir drivkraft för dig att gå och leva i det som Gud
planerar för ditt liv.
Ta rätta steg till drömmens förverkligande. Gud kommer visa dig! Ge dig vishet och klarhet.
Han står bakom, Han är garanten.
- Ingen annan kan ta ifrån dig visionen, om den är född av Gud. Bevara den i ditt hjärta. Han
har kontroll.
- Var inte förvånad om andra inte förstår. Du får vara beredd på ifrågasättande.
- Be, be, be! Kamp runt visionen. Andlig kamp. Går ej av sig självt. Men trygg i att det är Gud
som gör det samtidigt.

