Du kan ikke forstå Helligånden (salvelsen) OVER dig
FØR du forstår Helligånden (salvelsen) i DIG
Helligånden downloader Faderens ønske ned i vore hjerter. Han er Ikke en
robot - men som et redskab - han vil arbejde i dig og gennem dig

Helligånden - i dig, over dig
og gennem dig…

Din indre ånd vil aldrig bede dig gøre noget som går imod Guds ord
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Gal 5,25 - Ledt af Helligånden på alle områder

Det er ikke muligt at være en kristen, uden at have Guds ånd (Joh 3,6).
”ingen kan sige: Jesus er Herre! undtagen ved Helligånden” (1 Kor 12, 3b)

Det handler ikke om, at vi arbejder for Herren,
men at HAN arbejder i os og gennem os! – i den rækkefølge…
Det er det som Helligånden ønsker - at vi arbejder i Guds kraft!

Læs: Joh 14, 15-19: ”…den bliver hos jer og skal være i jer”
Helligånden – Talsmanden - det græske ord: ”Parakletos”:
Ånden er forsvareren, trøsteren, rådgiveren, hjælperen, vejviseren,
opmuntreren - alle disse betydninger rummes i det ord…
Helligånden er ikke (kun) en kraft (selvom Han virker kraftfuld)
Helligånden er en person
Helligånden vil ære Kristus – han vil lære mig om Jesus og hans fuldkomne
værk - lægger en længsel og tørst efter mere af Jesus.
Helligånden vil være det som Jesus var for hans disciple, da han gik iblandt
dem her på jorden. Jesus åbnede Skrifterne og pegede hen til Faderen.

Læs: Joh 16,7(b)-11

1 Kor. 3, 16: Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?
+ 1 Kor 6,19 - Du bærer Helligånden med dig overalt!
Joh. 7, 37-39: ”Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand…”

Helligånden over dig og gennem dig!
Indre salvelse, og salvelsen der kommer over dig til at udføre gerninger m.m.
ApG 1,8: “…Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer!”
Du lægger hænderne på de syge og han helbreder gennem dig
ApG. 13,9: ”…Paulus, blev da fyldt af Helligånden, så fast på ham…”
Djævelen arbejder på overtid for at overbevise mennesker om at Gud ikke vil
bruge almindelige mennesker. Men Gud ønsker at bruge HELE kirken.
Vi fyldes ved brugen – ikke ved passivitet
Synonymer for Helligånden: som vand, ild, salve, olie, vind…

Sandhedens ånd – Joh. 14, 17 + Joh 15, 26
Sandhedens ånd – der står ikke ”følelsens ånd” – men sandheden kan
overvælde vore følelser, der følger ofte en varm følelse med når vi erfarer
Helligånden. Følelser er meget foranderlige, du kan ikke stole på følelser.
Midt i vores værste mørke, der kommer sandhedens ånd (HÅ), talsmanden;
forsvareren, trøsteren, rådgiveren, hjælperen, vejviseren, opmuntreren til os!

Helligånden i dig
John 20,22: ”…blæste han ånde i dem og sagde: ”Modtag Helligånden!”
Læs: Rom 8, 9-11 + evt. vers 14-17
At vandre i ånden, er at vandre i den nye natur jeg har fået

F.eks.: Som en mekaniker - han kan ikke reparere en bil uden sit værktøj, på
samme måde har vi brug for salvelsen/Helligånden…
2 Kor 13,13: Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og
Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Forslag til samtale:
Hvem/hvad er ”Talsmanden?”
Hvad betyder det, at Helligånden er i dig og over dig?
Hvad betyder salvelsen?
Hvordan oplever vi at Helligånden virker gennem os?

