
 
 

Læs, lyt og bed 
 

Nr. 332 - søndag den 06.02.22 – Frank Ahlmann og Anette Bergen 
 
Troen kommer af det, man hører, hvis det, man hører,  
er budskabet om Kristus. Rom 10,17 (HvD) 
 
Gud taler / himlen taler. Gud kommunikere - gennem alle tider 
 
Joh 14, 23-24: Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min 
fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham… 
 
Bøn er som en diamant, den har flere facetter  
- lad os gøre nye opdagelser J 
 
Ordet og bønnen skal ikke kun ses som åndelige discipliner – men som 
åndelige våben (Ordet = sværdet). Noget overnaturligt aktiveres når vi 
beder i Jesu Kristi navn. Taler Guds levende Ord ud! 
 
De to store områder hvor fjenden sætter ind: Ordet og bønnen 
Ligesom, at det er de to store områder hvor sejren ligger for os! 
 
Tilbage til originalen: Adam og Eva bad ikke! 
De havde fællesskab - De vandrede og lyttede til ham. 
 
Eksempel på forkert forståelse: Præsten til den lille dreng: ”Har du bedt i 
dag?” ”Nej, for jeg har ikke gjort noget forkert…” 
 
BØN - det er ikke noget vi gør - det er noget vi er. Det er ikke et ritual, vi 
gennemgår et bestemt tidspunkt på dagen - det er et liv, vi lever…                                                                  

                                - Ronald Dunn 
 

Joh 15, 7: Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, 
og I skal få det. 
 
”Når vi arbejder, arbejder vi... Når vi beder, arbejder han!” 
 
Joh 14, 13: og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at 
Faderen må blive herliggjort i Sønnen.  
Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. 
 
 

Meget handler om vores egen vilje og egne prioriteter 
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Bed altid – det skal trænes… 
1. Tess 5, 17.  Lukas 18, 1.  Ef 6, 18 
 
Vigtigt med bøn i Ånden  
1 Kor 14 (vers: 2, 4a, 5a, 14-15a, 18) 
 
Helligånden - den bedste forbeder  
Judas vers 20.  Rom 8, 26 
 
1 Kor 14 (kapitel med fokus på brug af tungetalen) 
 
Til vores opbyggelse og hjælp.  
Paulus: bede – både med ånden og med forstanden.  
 
Flere former for bøn, f.eks.: fællesbøn, enighedsbøn, konkrete 
bønneemner, omvendelsesbøn, takkebøn bedes med forstanden.  
Resultater, løfter og bønnesvar for begge dele.  
 
Johannes Pedersens’ prædiken om ting i kristenlivet, som bør ligge på 
rygraden. Dette gælder også både bøn i ånden og forstanden.  
 
Det kan være hårdt; ligesom styrketræning.  
 
Åndens dåb sommetider kun få ord først. Øges ved at bruges; ligesom 
styrketræning. Resultat er åndelig vækst.  
Ikke kun bede når vi er i nød.  
Dog hvis du ikke har opøvet det bønsliv endnu, så RÅB til Gud hvis du er i 
nød. Gud er barmhjertig og trofast.  
 
Men kristenlivet er et liv i bøn altid.  
“Det er gennem bøn vi kan forandre det, vi ikke kan forandre” 
Kan du kun bede 5 minutter nu, så gør det ofte, så vil det vokse.  
 

Spørgsmål og samtale 
 

• Hvad talte til dig i søndags? 
• Hvad betyder bøn for dig – dit bønsliv? 
• Hvor står kampen for dig hvad angår de åndelige discipliner? 
• Hvordan forstår du ”tungetalen” og tungetalens brug? 
• Hvordan kan vi blive bedre til at prioritere bøn i vores eget liv? 
Lad os bede sammen J 
 
 


