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UDGANGSPUNKT Joh. kap. 14-15-16-17

1) Gennem relation
Eksemplet Moses – Guds ven: ”med ham taler jeg ansigt til ansigt, ligefremt
og ikke i gåder, han får Herrens skikkelse at se…” (4 Mose 12, 8)
Jesu eksempel er vores model
”Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at
bede. Og da det var blevet aften, var han alene dér” (Matt 14,23)
Matt 6, 7-9: Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør,
fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne.
Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.
Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene!...
Daniel bad tre gange om dagen – men det betyder ikke, at det var ”mekanisk”.
”Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab
med sin søn, Jesus Kristus” 1 Kor 1,9
Joh. 17, 10: Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem.
Rødderne vokser når relationen vokser!
Træet vokser når relationen vokser!
Det er kun i eventyr at træer vokser sig store på én dag

2) Brudthed og i hvile
Moses måtte brydes – 40 år i ørkenen.
FØR han blev forbeder for et helt folk. FØR Gud viste sig for ham
Det var ikke længere Moses – Men Gud gennem Moses
Det er ikke længere mig der lever – Men KRISTUS der lever
”I Kristus, er jeg er helt nyt menneske”
Det er ud fra det nye menneske vi beder!

Mennesket blev fra starten skabt til at hvile i Guds fuldkomne værk
Vores udgangspunkt:
• Han har gjort alt
• Jesu fuldkomne sejr er vores udgangspunkt!
• Hans vilje – brug Ordet
”Vi kan ikke uden Gud, og Gud vil ikke uden os” – John Wesley
Rom 8, 25-28 Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For
hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv
går i forbøn for os med uudsigelige sukke, 27 og han, der ransager hjerterne,
ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje.
28
Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter
hans beslutning er kaldet.

3) Til Faderen i Jesu navn
Læs Joh. 16, 23-28
Vi kommer til vores himmelske Far – i Jesu navn!
Filip 2, 9-11 9 Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over
alle navne, 10 for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på
jorden og under jorden, 11 og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære.

4) Hvor vi hører
”Bare et ord” kan låse en situation op, eller bringe lys ind over den
Vi må lytte for at kunne hører

5) Gennem udholdenhed
SKUB - Sejr Kræver Udholdende Bøn
Kol 4,2-4: Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak, 3 og bed også for os
om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristushemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. 4 Bed om, at jeg må gøre den
kendt og tale, som jeg skal.
Ef 6,18

