
                 Emne nr.14.  Hvordan bli ledet av D.H.Ånd.

          Den Hellige Ånd er gitt oss, og hva vil du gjøre med det, Han er hele livet.
          Den virker i ditt hjerte med kjærligheten Agape, og som ditt åndelige øre,
          ditt hjertes øye, uten Ham kan du ikke leve, uten Han kan du ingen ting gjøre.  

           Bli fylt av Ånden, vandre i Ånden, ikke utslukk eller gjør D.H.Ånd sorg.
Bli fylt Efes.5.k.18-20v. Vandre.Gal.5.k.16-18v. Slik som Jesus. 1 Joh.2 k.6v.

Utslukk.1 Tess.5.k.19v. Gjør ikke sorg.Efes.4.k.30-32v.

     A)  Det viktigste er D.H.Ånd:  D.G.T. = Dom.3 kap.10v. 4 Mos.11 kap.16-17.29v.
                                                       D.N.T. = 1 kor.3 kap.16v. Efes.5 kap.15-21v. 

           Ånden er blitt din leder i ditt innvortes menneske.
     B)  Guds vilje er D.H.Ånd*s vilje: Matt.7 kap.21v. og 12 kap.50v. Joh.4 kap.34v. og
                                                             6 kap.40v. og 7 kap.17v. Apgj.10 kap.19-20v.
                                                             1 kor.2 kap.2-4v. Matt.10 kap.19-20v.
                                          Salvelsen: 1 Joh. 2 kap.20.27v. Luk. 4 k.18-19v.1 Sam.16 k.13v.  
 
           Det å bli ledet inn i FASTE for ting Herren vil utrette, eller du kommer nær Ham.
     C)  Faste kan være en av Ånden's tjenester: Bibelen taler om 3 ulike fastemåter.
           1) Drevet inn i faste: Som Moses.2 Mos.34 kap.28v.  Som Jesus. Luk.4 kap.1-2v. 
           2) Blir befalt å faste: Jerm.36 kap.6-9v.
           3) Selv-valgt faste: Mark. 9 kap.17-29v. Luk.2 kap.36-38v. Apgj.14 k.23v. 
           Ydmyke seg selv gjennom fasten: Ester.4 kap.1-3v. Daniel.9 kap.3-5v. 
           Faste i kjærlighet: Jesaj.58 kap.1-14v.= Mark. 2 kap.18-20v. 

            Dagelig ledelse til mennesker i situasjoner som trenger hjelp på alle måter.
     D)  Gud sender D.H.Ånd og du blir hans sendebud: Apgj.10 kap.4-7v. 2 kor.5 k. 20v.
                                                                                             Efes.6 kap.20v. Mal.2 kap.7v.    
                                   Kjent i himmelen... Ta ut for meg: Apg.13 kap.2-4v.
                                   Din salvelse er blitt gjort Kjent hos djevelen: Apg.19 kap.13-17v.

           Bli ledet eller drevet av Ånden i lydighet.            
     E)  Gud driver sine arbeidere ut: Rom.8 kap.14v. Matt.9 k.37-38v  Joh.4 kap.37-38v.

           Uten ledelse blir det nye livet kjedelig og uinteressant.           .  
     F)  Den Hellige Ånd må være i ditt arbeid: Efes.2 kap.8v. Filip.2 kap.12-13v. 
                                                                             2 kor.8 kap.10-12v.
          D.H.Ånd arbeider ikke i løse luften, men du er kanalen Han arbeider 
          gjennom... Dine tanker ved tro, og det er dine ord ved tro, dette 
          blir Åndens gjerninger og virkninger.

          Den Hellige Ånds embeder (tjenestegaver) 1) "Apostelen" Guds Hånd.
          2) "Profeten" Guds talerør.  3) "Evangelisten" Guds sendebud.
          4) "Hyrden" Guds vokter.     5) "Læreren" Guds veiviser.    
          
                                      
          
                     
                        


