Til at vinde verden for Jesus
ApG. 8, 29

Ånden sagde til Filip (Den etiopiske hofmand)
Ånden sagde til mig, at jeg skulle gå (Peter og Cornelius’ hus)
ApG. 19, 21
Besluttede Paulus, ledet af Ånden - at rejse gennem
Makedonien og Akaja og videre til Jerusalem
ApG. 11, 12

Helligåndens gerninger
Nr. 316 – søndag den 23.05.21 - Frank Ahlmann Kristensen

Kristendom er overnaturlig (åbenbaringsreligion)
Jesus blev fyldt af Helligånden – han virkede i Helligåndens kraft
Rom 8,11:

”… hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer…”

Pinsedag: ApG 2, 1-41

Til den enkelte

Helligånden er givet os så vi kan gøre Jesu gerninger.
Den første menighed virkede i Åndens kraft, med tegn og undere.

Læs: 1 Thess 1, 5-6 (HvD)

Til menigheden
”Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne”
Vi fyldes ved brugen – ikke ved passivitet. Helligåndens liv og
bevægelse. ”Helligånden og vi” (ApG 13, 1-3 / ApG. 9,31)
Meget mere end en følelse!

• Tunger af ild satte sig på den enkelte
Personlig erfaring med Den Hellige Ånd - for i dag / for dig!

Læs: Rom 8, 14-16 / Joh. 7, 38-39 / John. 14, 15-17+26-27
1 Kor. 3, 16: Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?
Du bærer det med dig overalt du går.
(Dåben i) Helligånden indbefatter og involvere
- hele mennesket
- hele vores liv og vore gerninger
- hele vores vandring, vandre og leve i Ånden
Kristus i hver en fiber i din krop. Kristus i alle aspekter i dit liv
Helligånden i hver en fiber i din krop. Helligånden i alle aspekter i dit liv
Helligånden er en person (del af 3-enigheden) - ofte overset af os…

Læs: Gal 5, 16-17 + 23-25
2 Kor 13,13: ”Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og
Helligåndens fællesskab være med jer alle!”
Rom 14, 17-19: For Guds rige er ikke mad og drikke, men
retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.

Til samtale og bøn:
1) Hvad betyder det at være ”Døbt med Helligånden”?
2)
Hvordan kan vi fremelske ”Åndens frugt” i vores liv? Gal 5, 23-24
3) Hvad betyder det for dig, at leve og vandre i Ånden? Gal 5, 25
4) Hvordan kan vi høre ”Åndens stemme” / vejlederen?
- prøv at fortælle om dine egne erfaringer…
5) Bøn for hinanden – at vi må være ledt af Helligånden J

