• Lys – når det bliver forstået
- åbenbaring (”I dit lys ser vi lyset” – Salme 36)
• Med nærværet kommer åbenbaring
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Guds rige ER KOMMET NÆR! Guds Hellige Ånd er HER!
Når vi hører hans stemme gennem hans ord, bliver han nærværende!

Peter, Johannes og Jakob gik op på bjerget sammen med Jesus
Skyen/nærværet kom, og sammen med nærværet kom åbenbaringen
Moses på bjerget - Elias på bjerget - DIG på bjerget.
I Guds nærvær, der kommer han for at udruste os – instruere os
Sommetider kommer han også for at nedbryde (forkerte tankebygninger)
For igen at bygge op…

Gud taler til alle troende i dag. Jesus: ”Min får hører min røst”
Vi har brug for at kunne høre hans røst!

• Han taler til os - Helligånden kommer os til hjælp

• Guds nærvær gennem hans Ord. Ordet er ikke passivt – men levende
og skabende – overnaturligt. Kender vi hans ord, kan vi også kende hans vilje.

”Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab
være med os alle!”

• Guds nærvær i vores vandring

2 Kor 3, 18 - Vi må skue før vi oplever forvandling

”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti” Salme 119, 105

• Med nærværet kommer forandring

Lys over min vandring, ikke bare information
Ikke lys for min fornøjelses skyld, men på min forandring - for mit bedste
Det skrevne ord kan også være profetisk

• Med nærværet kommer instruktion 2 Mose 33, 7-11 (Hv. DK)

Guds nærvær er ikke målet i sig selv
Salme 119,130-131 (HvD)
Dit ord bringer lys, når det bliver forstået, selv begyndere kan fatte det.
131
Dit ord skaber en længsel i mig, jeg kan aldrig få nok af det.
Lys – lys på vores vej, ikke bare lys for lysets skyld
Men lys på vores vej/vandring
Rom 10,8: … ”Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte…”
Det som allerede er i hjertet, kommer til at påvirke det der kommer i hjertet
Ords. 4: ”Min søn, vogt dit hjerte mere end alt andet for derfra udspringer livet”
Gud må gribe vores hjerte
Gud vil have vore hjerte, vi skal kende Gud fra vores hjerte
Gud giv mig visdom, så din visdom må være i mit hjerte

Helligåndens fællesskab 2 Kor 13,13

Noget ”rives ned” for at noget andet kan bygges op

”Nogle gange skal vi gennem midnat, før vi når til dag
- vi har brug for det profetiske lys” - Citat: Philip Dupont
Salme 17, 15: ”I retfærdighed skal jeg skue dit ansigt,
mættes ved synet af dig, når jeg vågner”

Guds retfærdighed er ikke det han holder imod os,
Men det han deler med os…” - citat: Martin Luther

Forslag til samtale:
• Hvad talte til dig i søndags?
• Hvordan bliver Gud nærværende for dig?
• Hvad taler til dig i Salme 119, 105 og 130-131
• Hvilket formål har Guds nærvær?

