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1) Født af ånden  
 

Frelst = du får Helligånden som gave (ApG 2, 37-38) 
Guds Ånd tager bolig i dig 
 
”Født på ny” (Joh 3, 1-8) Det er alt sammen, noget Gud gør gennem 
sin Hellige Ånd 
 
John 20, 22: Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: 
”Modtag Helligånden” 
 
Læs: Rom 8, 14-16 (HvD) 
 

”Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den 
råber: Abba, fader!” (Gal 4, 6) 
 
Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? (1 Kor 3, 16) 
 
2) Fyldt af ånden - en helt ny dimension… 
 

”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer” ApG 1, 4-8 
På Pinsedag blev disciplene fyldt/døbt i Helligånden. Tunger som af ild 
satte sig på den enkelte af dem. Det var en person erfaring. 
 
Pinsedag forvandlede disciplene – de fik stor frimodighed da de blev 
døbt med Helligånden. Vi vil modtage ekstraordinær KRAFT fra 
Helligånden, til tjeneste der ophøjer Jesus. 
 
Forkyndelsen på Cypern ApG 13, 4-9: Saulus, som også hedder 
Paulus, blev da fyldt af Helligånden, så fast på ham og sagde… 
 
Eksempler på mennesker der blev fyldt (døbt) med Helligånden 
ApG 8, 12-18 (HvD)  
ApG 11, 12-19 
 
 

ApG 19, 1-6: »Fik I Helligånden, da I kom til tro?«  
De svarede: »Vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd.« 
3 Paulus spurgte: »Hvilken dåb blev I da døbt med?« De svarede: 
»Med Johannes’ dåb.« 4 Så sagde Paulus: »Johannes døbte med 
omvendelsesdåb og sagde til folket, at de skulle tro på ham, der fulgte 
efter, det vil sige på Jesus.« 5 Da de hørte det, blev de døbt i Herren 
Jesu navn, 6 og da Paulus lagde hænderne på dem, kom 
Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede… 
 
ApG 4, 29-31: ”…Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var 
forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte 
Guds ord med frimodighed. 
 
(Dåben i) Helligånden indbefatter og involvere  

- hele mennesket 
- hele vores liv og gerninger 
- hele vores vandring, vandre og leve i Ånden 
- overbevise om, at vi tilhører HAM! 

 
3) Ført af ånden 
 

Lukas 4, 1-2: Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og 
ført af Ånden var han ude i ørkenen 
 

vers 14: Og Jesus vendte i Åndens kraft tilbage til Galilæa 
vers 18: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig 
 
Gal 5, 16-18 (HvD) ”…I skal leve jeres liv efter Helligåndens 
vejledning…” Gal 5, 23-25 (HvD) Helligåndens indadvendte 
frugter/gerning - som mennesker kan smage. 
 
Et overnaturligt naturligt liv hvor vi sætter spor – en frugt! 
Folk der svæver efterlader ingen spor J 
 
”Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden…” Gal 5, 25  
 

Spørgsmål og samtale 
 

• Hvad talte til dig i søndags? 
• Hvad betyder det, at være ”født på ny”? (Joh 3, 1-8) 
• Hvad er forskellen på den iboende Hellige ånd vi modtog ved frelsen, 
  Og erfaringen: ”dåben i Helligånden” ”Fyldt med Helligånden”? 
• Hvad vil det sige at ”Vandre i Ånden?” (Gal 5, 25) 
• Fortæl om din egen erfaring med Helligånden 


