
 
 

Mit liv i Guds nærvær 
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Guds nærvær i Kristus  
Ef 2, 13: Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, 
ved Kristi blod kommet nær. 
 
Ef 2, 4-7: ”… og han oprejste os sammen med ham og satte os med 
ham i himlen, i Kristus Jesus” 
 
Kol 3, 3: I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud 
 
Børn har adgang frem for mange andre - se: Gal 4, 6-7 
 
Guds nærvær gennem fællesskabet 
Ef 3, 17-19 / 1 Kor 1, 9: Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med 
sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. 
 
Vi må ikke undervurdere ”Guds nærvær i fællesskabet/menigheden” – 
forsamlet i hans navn – i hans vilje, under hans herredømme og liv! 
 
Udeblivelsen af nærværet – ved synd i menigheden, utilgivelighed m.m. 
 
Guds nærvær gennem Helligånden  
2 Kor 13, 13 
1 Kor 3, 16: Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? 
 
• Helligåndens nærvær bringer formål og fremtid (ApG. 13, 2-3) 
• Leder mennesker til frelse 
• Bringer helbredelse, lægedom og genoprettelse til mennesker 
• Udruster til tjeneste  
• Bringer åbenbaring  
• Leder os 
• Trøst og formaning 
• Nærværet fornyer os (skarpe i Ånden) 
• Forfrisker os 
• Bringer glæde - ikke overfladisk, men dyb glæde 
 
 

Guds nærvær når vi søger ham 
Læs: 2 Krøn 7, 14–17 
Esajas 55, 6 / Amos 5, 4-6 / Matt 6, 33–34 / Lukas 11, 9-10 / Kol 3,1 
Hunger og sult = VORES ansvar – kampen står her! 
Guds nærvær udebliver når vi er passive! 
Vi må ville det - han tiltvinger sig ikke adgang - sådan er kærligheden 
 
Guds nærvær når vi beder 
Jesu eget eksempel i nærværet med Faderen 
Matt 6, 9-13 / Lukas 11: 9–10 / John 14, 12-14 
 
Guds nærvær gennem taksigelse 
Salme 100, 4 / Lukas 17, 11-17 
 
Guds nærvær når vi tilbeder  
 
Han er nærværende i Skriften (Bibelen) 
Salme 25, 14 / Esajas 34, 16 
Guds ånd bruger Guds ord 
 

”Ingen kan læse evangelierne uden at føle, at Jesus er nær.  
Hans person lever i hvert ord.” - Albert Einstein  
 
Djævelen hader Guds nærvær – gør alt for at forhindre os i at leve i det 
Distraktioner ødelægger din tid i Guds nærvær - stor udfordring i vores tid 
 
I Guds nærvær hviler jeg – der har jeg fred 
 

Til samtale og bøn: 
1. Hvad blev levende for dig (talte til dig) i søndags? 
2. Hvad kultivere eller hindrer Guds nærvær i menigheden? 
3. Hvad ser du i 2 Krøn 7, 14–17? 
4. Hvordan oplever/erfarer du Guds nærvær, gennem de 

forskellige ting; bøn, tilbedelse, Ordet…? 
5. Hvilke skridt kan eller må du/vi tage, for at komme 

dybere/længere ind i Guds nærvær? 
 


