Visioner og syner mv.
Pinsekirken Bornholms vision: Søg Gud – Gå sammen – Ræk ud
Der er 383 referencer i biblen til drømme, visioner/syner og seer/profeter lige fra 1.Mos.1.1 til
Johs. Åb.22.21
Ordsp.29.v18: Uden syner er et folk ladt i stikken, men lykkelig den, der vogter på belæringen.
Ordsp.29.v18.HVD: Uden Guds ledelse vil et folk fare vild, velsignet er den, der følger hans
vejledning.
Apg.2.17-18: v17 Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle
mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have
drømme. v18 Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal
profetere.
2.Krøn.20.20b: Hold fast ved Herren jeres Gud, så vil han holde fast ved jer; hold fast ved hans
profeter, så vil I have lykken med jer.«
Am.3.7-8: v7 Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine
tjenere, profeterne. v8 Løven brøler, hvem frygter da ikke? Gud Herren taler, hvem profeterer da
ikke?
Esaj.48.6b-7: v6b Fra nu af forkynder jeg dig det nye, det skjulte, som I ikke kender. v7 Nu bliver
det skabt, og ikke før, du har ikke hørt om det før i dag, for at du ikke skulle sige: Jeg vidste det
godt!

Se efter en vision / et syn mens du beder. Visioner og syner åbner døren til den
åndelige verden.
AT VÆRE STILLE – STILLE (STILHED) – LÆR AT BLIVE STILLE I GUDS NÆRVÆR
/ IND FOR GUD.
Sal.62.2: Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse.
Sal.62.6: Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham.
Sal.37.7a: Vær stille over for Herren, vent på ham; Sal.37.7b.HVD: Sæt dig stille i Herrens
nærhed, vent tålmodigt, så griber han ind.
VÆR STILLE FOR HERREN OG VENT PÅ HAM.
Det er ikke blot et godt forslag, men en anvisning fra Gud.
Hvorfor? Fordi det er i stilheden, hvor vi venter på at høre fra Herren, at vi oplever Guds
nærhed, tale og trøst, ledelse, formaning, opmuntring osv.
SaL.46.10a/11a: Be still and know that I am God / Stands, og forstå, at jeg er Gud.
Hab.2.v20: Men Herren er i sit hellige tempel. Vær stille for ham, hele jorden!
Esaj.30.8: v6 Et profetudsagn … v8 Gå nu hen og skriv det på en tavle til dem, og optegn det i en
bog, så det står der til kommende tider, et vidne for evigt og altid.
Hab.1.2: Hvor længe, Herre, skal jeg råbe om hjælp, uden at du hører, skrige til dig om vold,
uden at du frelser? (bøn/klage/spørgsmål).
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Hab.2.1-2: v1 Jeg vil stå på min post, jeg vil stille mig på vagt og spejde for at se, hvad han vil
sige til mig, hvad jeg får som svar på min klage. v2 Herren svarede mig: »Skriv synet tydeligt på
tavler, så det er let at læse.
Habakkuk venter på Guds svar.
Habakkuk trak sig tilbage til sit vagttårn for at se, hvordan Gud ville svare ham, og han skrev
Guds svar ned.
Dvs., at han sørgede for at være alene med Gud for at få Guds svar på sin klage/bøn. Det er også
et meget vigtigt princip for troende i dag. Uanset om vi kalder det vores "stille tid", "andagts
tid", ”lønkammertid” eller ved et andet udtryk, er et daglig intimt kærligheds fællesskab med
Gud afgørende for enhver kristens liv.

31-03-20 Uddrag af profeti til menigheden og lederne
Mit barn / Min brud jeg vil altid lede dig i overensstemmelse med Skriften / Mit
ord, og i overensstemmelse med min karakter / mine navne, mit væsen, min
integritet.
Mit barn jeg vil aldrig alene lede dig gennem dine følelser, da de ofte er svingende, alt efter
dine omstændighederne.
Mit barn søg derfor først råd hos mig, din Fader, og dernæst hos dine åndelige rådgivere.
Mit barn dine tanker / følelser skal bedømmes / skelnes om de er fra Mig, fra djævlen eller fra
dig selv.
Er dine tanker i overensstemmelse med Skriften / Biblens ord?
Er de i overensstemmelse med Guds karakter?
Er de fra djævlen?
Er de i overensstemmelse med djævlens karakter?
Er de fra dig selv?
Er de egoistiske osv.?

Mit barn jeg elsker dig med en evig kærlighed, kaldte dig derfor i nåde, jeg
bevarer min kærlighed og troskab mod dig. Mit barn, du er altid hos mig, og alt
mit er dit.
Jer.31.v3b: Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig.
Luk.15.v31: Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit.

Husk, at alle profetier skal bedømmes
Er profetien i overensstemmelse med Skriften / Biblens ord, Gud Faders, Guds Søns, Gud
Helligånds væsen, karakter og integritet osv.?
Er profetien i overensstemmelse med 1.Kor.14.v3: Men den, der taler profetisk, taler til
mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst.
Er profetien IKKE til opbyggelse, formaning (i kærlighed) og trøst skal profetien forkastes.
1.Kor.14.v29: To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger.
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