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Helligånden I I 

 
 
 
Sæt sejl, og lad Helligånden drive dig, så du ledes til at være i 
Åndens kraftfelt, hvor han virker gennem dig. 
 
Apostlenes Gerninger er Guds Gerninger gennem disciplene. 

Kirken voksede, ikke så meget pga. fejlende mennesker, men 

på grund af Guds Ånd. Disciplene var blot lydhøre og lod sig 

lede af Helligånden. 

2 Kor 5,14-15: Disciplene havde oplevet, hvordan den uskyl-

dige Guds søn, gik i døden for at frelses dem. Jesu kærlighed forandrede dem. Derfor vidste de, at de ikke bare 

kunne leve for sig selv. 

Netop når evangeliet er vores største skat og vi ejer glæden og taknemmeligheden over nåden, er vi der, hvor vi 

kan hejse sejlet, så Ånden kan blæse i det. 

Helligånden tjener korsets missions, og hans mål er at gøre korset større i vores hjerte og at få os til at give vores 

liv til Jesus. Helligånden leder os altid hen til korset og ud fra korset, for at vi skal bringe korsets budskab om frelse 

til andre. 

Vi bærer ikke tjenesten, missionen og kirken! Gud har ikke brug for vores indsats, men han kommer og bor i os og 

viser os, at hans nåde er nok, for hans magt udøves i magtesløshed. I vores magtesløshed oplever vi afhængighe-

den af Guds Ånd, og der kan han komme til at virke. 

Jesus har aldrig kaldet os til at frelse verden for ham. Han har kaldet os til at følge ham, mens han frelser verden 

gennem os. 

ApG 8,1+4: Helligånden leder og udruster almindelige mennesker. 

ApG 1,8: Helligåndens udgydelse og kraft gives som udrustning til vidnetjeneste. 

ApG 16,6-10: Helligånden virker gennem alt i vores liv. Vi må være opmærksomme på hans ledelse og have skarpe 

sanser for, hvor han virker.  

Erfaring af Åndens ledelse og kraft:  

 I evangeliet. Gal 3,2-5 og Joh 16,12-15. 

 I Ordet. Salme 119,105. 

 I nådegaverne. 1 Kor 12,7-11. 

 I Kirken/menigheden/fællesskabet. Efs 4,11-12. 

 I vores ånd/indre. ApG 15,28 og Hab 2,1. 

 Gennem vores omstændigheder. Salme 25,4 og Ordsprogenes Bog 3,6. 

Lad os bede om mod til at hejse sejlet og lade Ånden blæse os derhen, hvor han vil bruge os. Lad os trygle og 
bede Ånden om at fylde os igen. Lad os bede om vækkelse! 
 
 

 
Til overvejelse 
- Kender du til glæden og hvilen i evangeliet - og til Helligåndens ledelse og blæst i dit liv? 
- Hvor og hvordan erfarer du oftest Helligåndens ledelse i dit liv? 
- Hvad betyder det for dig, at du ikke skal gøre noget for Gud, men at Ånden virker gennem dig? 
- Hvordan kan du fremover være mere opmærksom på Helligåndens ledelse? 



Passion 

Evner Bekræftelse 

Nådegave-afklaring 

Udfyld cirklerne nedenfor. Det er ikke en skudsikker nådegavetest, men når du finder noget, der optræder 

i alle tre cirkler, så er du nok på sporet af en af dine nådegaver. Og så kan du fokusere din indsats/tjeneste 

efter det.  

Evner: Hvad er du særligt god til? 

Passion: Hvad brænder du for? 

Bekræftelse: Tænk på en gang, hvor mennesker fortalte dig, at Gud havde brugt dig i deres liv. Hvad hav-

de du gjort? 

Kilde: Jesus continued... af J.D. Greear 


