
              Emne nr.9.  Utholden og seirende bønn.

           Hva er bønn for deg og hvordan virker den i praksis?
     A)  Bønn praktisert: 1 kor.15 kap.1-18v. 1 Tess.5 kap.17v. kolo.4 kap.2v. Luk.18k.1-8v.

           Er "Fader vår" bønn av idag, eller har Herren gitt oss andre måter å be på?
     B)  Fader vår i dag: Består i 7 ulike bønner.  Se fra  Matt.6 kap.9-13v.
           1) Tilbedelse: "Fader vår, du som er i himmelen, hellig være ditt navn."
           2) Proklamasjon: "Komme ditt rike."
           3) Begjærings bønn: "Skje din vilje."
           4) Bønn som dekker behover: "Gi oss idag vårt daglige brød (fysiskt og åndelig.)"  
           5) Frelsens bekjennende bønn: "Forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere.
           6) Bønn om bevarelse: "Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde."
           7) Lovsang og opphøyelse av Guds navn: "Makt og æren er din AMEN".
           Andre måter og be på: Joh.4 kap.21-24v. 1 kor.14 kap.14v.
           Nødsbønn: Hebr.5 kap.7-9v.
           Åndens forbønn: Rom.8 kap.26-27v.  og Begjærs bønn... Salm.2; 8v.

           Bønnen og nådens Ånd og hvordan den virker.
     C)  Bønnenens og Nådens Ånd: Sak.12 kap.10v.
           Barnenødsbønn: Fødselsveer... Gal.4 kap.19v.

           Når vil dine bønner bli seirende og få kraft i seg?
     D)  Seier i bønn: Jerm.31 kap.9v. Dan.9 kap.3-4v. Mark.11 kap.24v. Joh.15 kap.7v.

           Er det mange måter å be på?
     E)  Måter vi kan be på: Lovsang... Salme.40; 4v. Apgj.16 kap.25-26v. Efes.5 kap.18-20 
           Tilbedelse: Salm.66;4v. Hebr.1 kap.6v.
           Forbønn: Kolo.4 kap.2-4v.
           Takksigelse: Salm.50; 14-15.23v. Jesaj.51 kap.3v. 2 kor.1 kap.11v. 
                                  og 4 kap.15v. Efes.5 kap.4v.
           Salve og be for noen: Jak.5 kap.13-18v.
           Våk og be: Matt.24 kap.42-43v. og 26 kap.38v. 

           Finnes det tjenester innfor område bønn?
     F)   Krigføring i bønn: Du og hele menigheten er i krig, fra ånd mot sjel og kjød og
                                           djevelen. Jeg setter opp 3 alternativ og se på av dette. 
           1) Stå i den kraft og utrustning med salvelse fra D.H.Ånd, og da gå imot djevelen 
               festninger i Jesus navn, ettersom Ånden viser deg
           2) La D.H.Ånd lede krigføringen i fra  Faderen og sønnens hjerte. 
           3) Profetisk "hva du ser" Herren viser deg hva vi bør gjøre, Øyekontakt med
               Herren, Jesus selv sier "Faderen viser meg de gjerniger jeg gjør. 
              Joh.5 kap.17v. og 19-21v. 
            
                     
                        


