
 
 

Guds nærvær er ikke en tilfældighed 
 

Nr. 321 - søndag den 19.09.21 - Frank Ahlmann Kristensen 
 
At elske Gud - at elske og kende hans nærvær  
- ligesom du ønsker at kende et andet menneske… 
Elske mennesker - bringe hans nærvær til mennesker. 
Guds vilje og Guds plan = hans nærvær til mennesker – genoprette det tabte 
 
”Ingen kan læse evangelierne uden at føle, at Jesus er nær.  
Hans person lever i hvert ord.” - Albert Einstein 
 
Guds nærvær – når vi handler på hans ord. Det er som om, at himlen og det 
som er i himlen aktiveres når vi handler på hans ord 
 

Joh 1, 14: Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, 
en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. 
 

Joh 8, 31-32: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære 
sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. 
 
Læs: 2 Krøn 7, 14–17 
4 ting der hænger sammen – lagt over til os 
1. Ydmyger sig 
2. Beder 
3. Søger hans ansigt 
4. Omvender sig (fra deres onde/selviske veje) 
 
Ydmyger sig 
hebraisk: Bøjer sin knæ / bøjer sig 
Hovmodig: overlegen, nedladende og indbildsk, storsnudet, stolt, vigtig… 
 

Den første synd i universet, var ikke mord, utroskab eller tyveri…Det var 
hovmod. Den indre tilstand af hovmod kom til udtryk i ydre, oprørsk handling. 
 
Ords. 18, 12 / Matt 23.12:  
 
2 Kongebog 5 - Historien om Elisa og Na’aman  
- en jødisk pige baner vej for et mirakel…Na’aman griber ud efter et HÅB) 
 
Matt 18,1-5 4 Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i 
Himmeriget… 
 

• Børn tror hvad du siger • Børn har frimodighed • trosfrimodighed 
 
Uafhængighed af Gud er en synd! 
Guds plan for mennesket er at bringe det ud af uafhængighed af Gud, ind - 
tilbage til en GLÆDELIG afhængighed af Gud. 
Gud må være den eneste afhængigheds-faktor i vores liv. 
 
Na’aman begyndte at lære ydmyghed – det er noget som pågår hele livet! 
 
Elisa sagde 7 gange – Guds nærvær er ikke tilfældigt – LYDIGHED – erfarer 
mit nærvær? Læs, bed, søg… 
 

”Lydighed vil tage dig derhen, hvor din egen forståelse ikke kan” 
 
Na’aman lærte Guds kraft at kende gennem ydmyghed 
I dag gælder det også: vi lærer kun Gud at kende når vi ydmyger os! 
 
og beder 
HvD: ”og hvis mit folk da ydmyger sig i bøn, søger mig og vender …” 
 
Daniel – en bønnens mand – Læs: Dan 10, 11-12 
 
Matt 6 (Fadervor) ”Vor Fader, du som er i himlene! 
Helliget blive dit navn, komme dit rige, 
ske din vilje som i himlen således også på jorden” 
 

Guds rige er ikke synligt for enhver…har ikke herredømme alle steder - derfor 
må vi bede. 
 
Søger hans ansigt og vender om fra… 
NÆRVÆR – vi må søge - en bevidst prioritering. Guds nærvær har sin pris  
- selvom alt ER BETALT. Daglig basis – vaner og rytmer 
Ikke gerningsbaseret – men ene og alene på Kristus 
Gud er kærlighed – kærligheden tvinger ingen 
 

Til samtale og bøn: 
1. Hvad blev levende for dig (talte til dig) i søndags? 
2. Hvad ser du i 2 Krøn 7, 14-17? 
3. Hvad kan vi lære i 2 Kongebog 5 og Matt 18, 1-5 
4. Oplever du hovmod og stolthed i dit eget liv? 

 – hvordan kan vi ydmyge os? 
5. Nævn eksempler fra dit liv hvor du har måttet ydmyge dig eller vise 

Gud lydighed før noget skete 
6. Hvad taler til dig i Daniels bog 10, 11-12? 
7. Hvordan kan vi bringe Guds nærvær til mennesker? 

 


