Ledt af Helligånden
Leve i Ånden – vandre i Ånden - en hengivelse til at leve i Ånden.

Helligåndens liv

Ledt af selviskhed eller ledt af Helligånden?
Jesus var ledt af HÅ. Apostlene var ledt af HÅ – Ånden sagde til Filip… Ånden
sagde til mig, at jeg skulle gå…Besluttede Paulus, ledet af Ånden
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Læs: Gal 5, 22-26 Opfyld kærlighedsbudet - kun i Helligåndens kraft

Helligånden bringer Guds liv med sig (Ez 47 / Joh. 7, 37-39).
Påske leder os til Pinsen – Guds plan for hele menneskeheden, fra skabelsens morgen - Faderens ønske om en familie. Pinse fuldender Påsken.

Et kendetegn på en kristen, er Åndens frugt

”Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen,
indtil I bliver iført kraft fra det høje.” (Luk 24)
Før var det forbeholdt nogle særlige udvalgte - men Pinsedag var for den
enkelte og for alle disciplene, en personlig erfaring og en fælles…

Gud taler til dig…

Gå på opdagelse med Helligånden
Indbydelse til et eventyr / en opdagelsesrejse
Et nyt kapitel skrives – Apostlenes Gerninger / Helligåndens Gerninger
Blev skrevet om mennesker i bevægelse – ledt af Ånden
Et nyt kapitel skrives ikke i passivitet, men i bevægelse
Vi må ikke stagnere – men vi må vove os ud.

Jesus: ”Den som har øre skal høre hvad Ånden siger…”
Stil ind på Guds kanal. Gud taler til dig + Gud taler gennem dig

Rejs dig, bevæg dig – bliv ikke overrasket hvis HÅ leder dig til at gøre noget
som du ikke har gjort før – noget som rækker ud over dine egne evner.

Nogle måder Guds Ånd taler: (der er mangfoldige måder)

Giv slip ”og lad Åndens liv råde” J

•
•
•
•
•
•
•

Bibelen (Guds ord)
Samvittigheden
Åbenbaring Guds stemme / tanker
Dyb fred
Gennem drømme og billeder
Når du beder
Gennem andre kristne

Læs: Joh 14, 26
Talsmanden - det græske ord: ”Parakletos”: Ånden er forsvareren, trøsteren,
rådgiveren, hjælperen, vejviseren, opmuntreren. Alle disse betydninger
rummes i det ord, som i den danske bibel er oversat med Talsmanden.
1 Sam 10, 6-8 Sauls gamle selvbillede blev hans problem, selvom han var
blevet fyldt med Guds Ånd. Djævelen kan ikke fratage dig Guds natur, men
han kan drage opmærksomheden væk fra det. Det er kun ved at leve i den
nye natur at vi kan behage Gud, og forvente et frugtbart liv. FYLDT af
Helligånden – LEDT af Helligånden.

Det menneske, som er ledet af Ånden, vil til sidst få Guds sindelag.
Han vil kende Gud og stole på ham…

Lad jer fylde af Ånden - Ef 5, 18:
Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab
være med jer alle! (2 Kor 13,13)

Til samtale (hvad blev levende for dig i søndagens budskab):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvad er Helligåndens funktion/opgave?
Hvordan taler Gud til os/dig?
Hvad taler til dig i Romerbrevet 8, 14-16?
Hvordan kan vi blive ledt af Helligånden?
Hvad betyder Gal. 5, 22-26?
Hvad vil du gøre, for at leve ledt af Helligånden?

Læs: Rom 8, 14-16 Vi er Guds elskede børn (Hv.DK)
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