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GUDSTJÄNST
HEMMA
Läs tillsammans:
Denna helg så firar vi Pingstdagen, det är då som lärjungarna för första
gången blir uppfyllda av den Heliga Anden. De får känna på hur det är
att ha hjälparen i sina liv. Hjälparen - den Heliga Anden.
DAGENS BIBELTEXTER
”Jag ska be Fadern, och Han skall ge er en annan hjälpare, som skall
vara hos er för alltid: sanningens Ande. Välden kan inte ta emot den,
eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den,
eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.”
Joh 14:16

Joh 14:16-17
Joh 14:26
Apg 2:1-4
Apg 2:17

Jesus säger att den Heliga Anden är vår hjälpare. Jag behöver ofta
hjälp med många olika saker, det tror jag du också behöver.
Tex. knyta skorna, duka bordet, lära sig läsa, bära tunga saker
Fundera på tillsammans:
- Vad brukar du behöva hjälp med?
När den Heliga Anden kommer över oss så sa Jesus att vi ska få hjälp
att förstå det som Jesus sa och att vi ska bli påminda om allt som
Jesus sa och gjorde.
”Hjälparen, den Heliga Anden som Fadern ska sända i mitt namn,
Han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.”
Joh 14:26
Men Jesus kallar också den Heliga Anden för ”Sanningens Ande”.
Det är ju också något som vi behöver hjälp med, alltså sanningen.
Ibland kan vi människor ha svårt för att säga sanningen. Vi kan också
ha svårt för att förstå sanningen om oss själva – att vi är älskade,
dyrbara, helt fantastiska, underbara, härliga!

Att tillhöra Gud betyder också att vi kan få del av den Heliga Anden i
våra liv. Vi får hjälp att se Guds tanke med våra liv och vi förstår hur
det som Jesus sa också kan betyda något för oss och andra
människor som lever nära oss. Vi kan hjälpas åt att fortsätta sprida
Guds rike genom det som Gud vill göra genom oss.
”Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande
över alla människor. Era söner och döttrar skall profetera, era unga
män skall se syner och era gamla män ha drömmar”
Apg 2:17
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____________________

BÖNESTUND
TACK
Gud för att DU kan och vill
bo i mitt hjärta och för att
DU vill att hjälparen ska
fylla mitt liv med
sanningen.
FÖRLÅT
För att jag glömmer vem
du säger att jag är. Förlåt
för att jag ibland inte hör
vad du säger – så jag kan
hjälpa Dig.
HJÄLP
Mig att ta emot den Helige
Anden i mitt liv och hjälp
mig att ta emot Din hjälp i
mitt liv.
TACK
För att DU kan ge mig
tankar och drömmar som
kan vara till hjälp för
någon annan.

