• At udføre Guds vilje – GERNINGER
Matt 7, 21-24 HvD.: ”Det er ikke alle, der omtaler mig som ‘Herre’, der
kommer med ind i Guds rige, men kun de, der gør min himmelske Fars vilje”

Gøre Guds vilje og udføre
hans gerninger
Nr. 243 - søndag den 25.11.18 / Frank Ahlmann Kristensen

Vækkelse er ikke, når kirken er fyldt med mennesker…
Vækkelse er, når mennesker er fyldt med Gud!

Læs/bed: Matt 6, 9-13

1. Bede - komme dit rige
Guds rige møder modstand - men vi må bede, det er et mandat givet til os
Både når vi er alene (Jesus: luk din dør, bed til din far i det skjulte…Matt 6)
Når vi er sammen (som i ApG.) i vedholdende – udholdende bøn
Daniel var et fokuseret menneske – bad hver dag, det var en livsstil
Bad med ansigtet vendt mod Jerusalem -GUD HAR EN PLAN for nationen
for hans folk - selvom det måske ikke ser sådan ud - så HAR GUD en plan.
Daniel 9, 20-22: Da du begyndte at bede, udgik der et ord, og jeg er kommet
for at give det videre til dig…
Daniel 10, 12-14:
Fyrsten over perserriget har stået mig imod i enogtyve dage…

2. Gøre hans vilje
5 Mose 29,28: De skjulte ting hører Herren vor Gud til; de åbenbare hører for
evigt os og vore børn til, for at vi må følge alle ordene i denne lov.
Johannes 6 38 for jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen
vilje, men hans vilje, som har sendt mig.
39
Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig,
men oprejse det på den yderste dag. 40 For min faders vilje er, at enhver, som
ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på
den yderste dag.«

Læs: 1 Tim 2, 1-4

Læs: Ef 2, 4-10
Læs: Jakob 1, 19-25 / 2, 14-26

3. Tilbede Kongen
"Hvis du har 10 minutter til at bede i - så brug 8 minutter til at tilbede.
Det er utroligt, hvad du kan bede i de 2 minutter" - Derek Prince
1) Tilbedelse - en respons
2) Ud af en åbenbaring (erfaring)
3) Tilbedelse - en relation
4) Anerkende den Han er

4. Høre hans ord – i himlen er Guds Ord
Kendetegn for alle vækkelser gennem tiden
Amos 8,11:
"Der skal komme dage, siger Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke
hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord."

Forslag til samtale :
• Hvad blev ”levende” for dig i søndags?
• Hvad er det som ”Guds rige” må bryde igennem? (Matt 6,10 HvD)
• Hvad er Guds vilje? Hvordan ved vi det er hans vilje?
• Hvorfor er gerninger vigtige?
• Hvad betyder det, at gøre Guds vilje og gerninger for dig?
• Hvad taler til dig i Ef. 2, 4-10 og Jakob 1, 19-25 og 2, 14-26?

Bedeforslag :
• Bed Guds rige, må komme til forskellige steder og situationer…
• Bed om Guds vilje ind i…

