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De 7 Hindringer for at nå løfterne i bibelen.  

 

Kødets gerninger 

Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskab, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, 

splid, kliker, nid, drukkenskab, svir, m.m. 

 

Åndens frugter 

Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, mildhed, selvbeherskelse, venlighed, godhed og  trofasthed 

Læs 2. korr. 10: 4 - 6 … 

 

Det fortæller, at det kødelige sind der ikke er taget til fange, de tankebygninger der endnu ikke 

harmoniserer med Bibelens ord, har svært ved at accepterer løfterne nøjagtigt som de står. Gud har 7000 

løfter i bibelen - men vi kan ikke få glæde af løfterne hvis Guds ord ikke bliver tilegnet af os. "Alt hvad I 

beder om i jeres bøn, det skal I få hvis I tror"  Matt. 21: 22- 

 

Det som forhindre os kan være - læs Dommerbogen 6. 11 - 17 (sæt dit eget navn ind når du læser kapitlet) 

 

De 7 Hindringer 

 

1) Uvidenhed om at jeg har tro 

tror jeg på den rigtige måde? 

tror jeg nok? 

 

Bibelens svar:  

Den der bekender Sønnen har også Faderen Joh 1. 2:23 - 24 
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"Har I tro som et sennepsfrø, kan i sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen og det vil flytte sig. Og intet 

vil være umuligt for jer. Den slags fordrives kun ved bøn og faste" Matt. 17. 20 - 21 

 

2)       Uvidenhed om Guds vilje 

Kender jeg Guds vilje? 

Uvidenhed om hvem Gud siger jeg er 

Uvidenhed om hvad Gud siger jeg har 

 

Bibelens svar: 

Dette har Gud kaldet dig til bl.a - 

 

Frelse  Efes.2:6-  Arving  Rom. 8: 17- 

Helse APg.4:30  Medarbejder  1.kor:3-9 

Hans barn  Rom.8:16-17 Guds tempel 1.kor:3.16- 17 

             

3) Uvillighed til at adlyde: 

kender Guds vilje, men ønsker ikke at adlyde 

tro hører ikke kun Guds ord, men adlyder ordet 

   

Bibelens svar: 

Jeg er verdens lys. Den der følger mig skal aldrig vandre i   

Mørket, men have livets lys. Joh. Evang. 8. 12-13 

 

4) Mangel på den gode bekendelse: 

Du ved hvad Gud vil, men du udtaler stadig det modsatte 
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Bibelens svar: 

"hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple og I skal lære sandheden at kende og sandheden skal gøre 

jer frie. Joh.evang.8:31-33 

 

5) Mangel på handling (at føre troen ud i handling = vær et vidne for Jesus) 

Jeg kan ikke 

Er ikke parat 

Ikke moden  

Jeg kan ikke takke for det jeg endnu ikke har fået 

 

Bibelens svar: 

"Troen uden gerninger er død"  Jak. 2: 26 - 

"Tro at I har fået det, så skal I få det" Mark. 11:24- 

 

6) Mangel på udholdenhed. 

Hvorfor sker det ikke nu? 

hvorfor bliver jeg ikke helbredet nu? 

 

Bibelens svar: 

"Efterlign dem, som ved tro og tålmodighed arver det som Gud har lovet".  Hebr. 6.12- 

(overlad spørgsmålet om hvornår og hvordan til ham - men bliv ved overbevisningen om at det skal ske) 

   

7) Mangel på kærlighed 

Det er de andres skyld? 

Det er også fordi at…….. 

Jeg er vant til at blive behandlet dårligt 

Hundehoveder, tumper, nørder… 
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Bibelens svar: 

"Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget mod nogen, for også jeres Fader i himlene kan tilgive jeres 

overtrædelser. Men hvis I ikke tilgiver, vil jeres Fader i himlene heler ikke tilgive jeres overtrædelser" Mark: 

11. 25-26 

 

Uden kærlighed fungerer troen ikke. Vi kan ikke stå i tro for noget og velsigne Gud samtidig med vi 

forbander mennesker. Læs Jakob 3: 1-12 


