
Helligånden 



Helligånden – er Guds ånd 

 Gud i mig 



Hvem er Helligånden? 

 Gud er Far, Søn og Helligånd 

 - Gud Fader har skabt os 

 - Gud Søn har frelst os 

 - Gud Helligånd formidler det til os  



Tre-i-en-Gud 

(treenig Gud) 

Far 

Søn Ånd 

Gud 



Hvor er Han fra? 

 udgået fra Faderen (fx Joh 14,26;15,26) 

 ligesom sønnen er udgået fra faderen (fx 

Joh 12,49) 

 udgået fra sønnen (Gal 4,6) 

 ”Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg 

kommer til jer” Joh.14,18. 



Uddrag af den nikænske 

trosbekendelse 

 Og på Helligånden, som er Herre, og som 

levendegør,  

som udgår fra Faderen og fra Sønnen,  

som tilbedes og æres tillige med Faderen 

og Sønnen, som har talt ved profeterne.  



Helligånden er en person 

 Han taler (Apg 1,16) 

 Han leder (Rom 8,14; Sl 143,10) 

 Han bedrøves (Ef 4,30) 

 Han underviser (Joh 14,26) 

 Han er Herre (2 kor  3,18) 

 Han overbeviser om synd, retfærdighed, 

dom (Joh 16,8) 

 



Helligånden har mange navne 

 Ru’ah  for Ånd i det gamle testamente 

– betyder, luft, vind, ånde (bevægelse) (Joh 3,8) 

 23 navne i bibelen 

– Guds ånd, Herrens ånd, Jesu ånd, Visdoms ånd, 

indsigts ånd, Råds ånd, Styrkes ånd, Kundskabs ånd, 

Gudsfrygts ånd, Dommens ånd, Udrensningens ånd, 

rettens ånd, Talsmanden, Sandhedens ånd, Troens ånd, 

Åbenbarings ånd, Helligheds ånd, Evig ånd, Nådens 

ånd, Bønnens ånd, Herlighedens ånd, Forjættelsens 

hellige ånd, profetiens ånd. 



Han var med fra skabelsen 

Jorden var dengang tomhed og øde, der var 
mørke over urdybet, og Guds ånd svævede 
over vandene. 1 Mos 1,2  

Helligånden skaber orden 

 

Da formede Gud Herren mennesket af jord og 
blæste livsånde i hans næsebor, så 
mennesket blev et levende væsen. 1 Mos 2,7  



Johannes evangeliet kap.14,18 

 ”Jeg vil bede Faderen, og han vil give jer 

en anden talsmand, som skal være hos jer 

til evig tid:  sandhedens ånd, som verden 

ikke kan tage imod, fordi den hverken ser 

eller kender den. I kender den, for den 

bliver hos jer og skal være i jer.  Jeg vil 

ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til 

jer:  

 



Hvornår fik vi Helligånden? 

 Helligånden er vores dåbsgave 

Apg. 2,37-38  

Matt.28,19. 



1. Korintherbrev kap.3,16 

 Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds 

ånd bor i jer? 

 Helligånden knytter alle døbte sammen 

 



Helligånden bor hos og i de 

kristne  

 Helligånden viste sig som ildtunger – 

Apg.2 

 Pinse er kirkens fødselsdag. 

 



- at ”brænde for sagen” 

- ”tænder” på den 

- ”ildhu” 

- Pneuma (græsk) betyder ”ånd” 

- at ”opgive ånden” 

- ”i ånd og sandhed” 

 



Helligånden vises ofte som en 

due 

- Guds ånd svævede over vandene. 1.Mos,1-

2 

- Jesus fødsel og dåb. Luk.1 og 2 + 

Matt.3,13ff 

- Bibelens tilblivelse skyldes Helligånden. 

2.Pet.1,21 

 

 



Helligånden taler på Guds vegne  

til mennesker  

 Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for 

jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil 

Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går 

herfra, vil jeg sende ham til jer.   Og når han 

kommer, skal han overbevise verden om synd og 

om retfærdighed og om dom.   Om synd: at de 

ikke tror på mig;   om retfærdighed: at jeg går til 

Faderen, og I ser mig ikke længere;  om dom: at 

denne verdens fyrste er dømt. Joh.16,7-11 



Helligånden taler gennem 

mennesker 

 

 Helligånden taler gennem Bibelen 

 Helligånden skaber troen 

 Helligånden overbeviser 

 Helligånden kendes på sin virkning. 

(Joh.3,8). 



Helligånden er vores guide og 

vejleder 

 Jeg har endnu meget at sige jer, men det 

kan I ikke bære nu.  Men når han kommer, 

sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele 

sandheden; for han skal ikke tale af sig 

selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, 

og hvad der kommer, skal han forkynde for 

jer.   Han skal herliggøre mig, for han skal 

tage af mit og forkynde det for jer. 

Joh.16,12-14 

 



Rom.8,26-27 

 Og også Ånden kommer os til hjælp i vor 

skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og 

hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men 

Ånden selv går i forbøn for os med 

uudsigelige sukke,  og han, der ransager 

hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går 

i forbøn for de hellige efter Guds vilje 



Helligånden skaber frugter  

i vores liv  

 Helligånden forandrer os. (Gal.5,22-23) 

 Fred 

 Mildhed 

 Godhed 

 Kærlighed 

 Tålmodighed 

 O.s.v. 



Helligånden udruster os til 

tjeneste  

 Der findes mange nådegaver. (1.Kor.12; 

Rom.12,3-8) 

 



Vi skal give Helligånden plads i 

vores liv  

 Helligånden vil strømme igennem os. 

Rom.8,9 + Ef.5,18 

  Rom. 8,11. Løftet om opstandelse ved 

Helligånden. 

 


