GOD MORGEN,
Hellige Ånd
av Håkon Vinnem, Vestkirken 24. okt-21

Målet for denne undervisningen:
Vi være mer med Den Hellige Ånd.

Boka “God morgen, Hellige Ånd” av Benny Hinn
-

Den norsk kirke og NLM
Sett andres tro, men selv vært overbevist
Hørt om andre som kjenner Gud - og villet
komme dit selv
16 år senere: jobbe, men ikke kjenne dypt
Bokanbefaling, ønske om vekst - og fortsatt
travelt opptatt. Er jeg klar?
Samtidig oppdaget/gjenoppdaget DHÅ - og
mer personlig forhold, direkte henvendelse

Trosbekjennelsen

stod opp frå dei døde tredje dagen,
fór opp til himmelen,

Eg trur på Gud Fader, den allmektige,
som skapte himmelen og jorda.

Eg trur på Jesus Kristus, Guds einbårne son, vår
Herre,

sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader,
skal koma att derifrå og døma levande og døde.

Eg trur på Den heilage ande,
ei heilag, allmenn kyrkje,

som vart avla ved Den heilage ande,

eit samfunn av dei heilage,

fødd av Maria møy,

forlating for syndene,

pint under Pontius Pilatus,

oppstoda av lekamen

vart krossfest, døydde og vart gravlagt,

og evig liv.

fór ned til dødsriket,

Amen.

Gud i sentrum! :)
-

99% av oss er selvopptatte
- «Jeg» i sentrum vs. Gud i sentrum
Trenger omvendelse, ikke vekkelse
Hvordan klare?
- Født på ny, men «forstyrrelser»
- GT-profetier
- kampen slutt
- DHÅ vår hjelper
- del av frelsesplanen
- umulig å klare selv
- «God morgen, Hellige Ånd»

Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere
må bli født på ny!Vinden blåser dit den vil.
Du hører den suser, men du vet ikke hvor
den kommer fra og hvor den farer hen. Slik
er det med hver den som er født av
Ånden.
(Joh 3:7-8)

Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd
vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet
av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.
Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil
gjøre det så at dere følger mine bud og
holder mine lover og gjør etter dem.
(Esek 36:26-27)

Hva sier den nye pakten?
Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, og hva vi
enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder fast på hans bud og gjør det som er til behag
for ham.
Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik
han bød oss.
Den som holder fast på hans bud, blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir
i oss: av den Ånd som han ga oss.
(1. Joh 3:21-24)

Hvem er «hverandre»?

Livet med DHÅ
●
●
●
●

●
●

DHÅs inntreden ≈ Jesu fødsel
Disiplene trodde før DHÅ kom
○ Fylt av DHÅ -> drevet ut av han
Hvem er DHÅ?
○ Far og Sønnens representant
«Hvis Ånden var så viktig for Jesus, burde
han være minst like viktig for deg [oss].» B.
Hinn.
Jesus -> født av Ånden. Og trengte Ånden
-> drevet ut.
«Den Hellige Ånd lengter etter daglig,
kontinuerlig forhold til deg.» B. Hinn.

Men det skjedde, da alt folket lot
seg døpe, og Jesus var blitt døpt
og ba, da åpnet himmelen seg.22
Og Den Hellige Ånd kom ned over
ham i legemlig skikkelse, som en
due, og det lød en røst fra
himmelen: Du er min Sønn, den
elskede. I deg har jeg velbehag.
(Luk 3:21-22)

De sju skrittene
●
●
●
●
●
●
●

Bekjennelse - hvem Gud er
Påkallelsen - få Guds oppmerksomhet
Tilbedelse - f.eks. «Jesus, jeg elsker deg!»
○ HER VÆRE i opptrappingen
Fortrolighet - gjerne be «Hjelp meg å be»
Forbønn - for de som Gud minner deg på
○ Krever partnerskap m/dypt, personlig forhold
Takksigelse - til far, Jesus og DHÅ
Lovprisning - fra dypet av hjertet

«Hvis du lar han virke
gjennom deg i bønn,
vil du oppdage at du
ikke utfører så mye av
bønnen.»
B. Hinn
[For DHÅ driver deg
og bønnen].

Vær mer med Den Hellige Ånd.

