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Tema/overskrift: Den Hellige Ånd kiler inne i meg.  
Dato: 09.10.2022 

Bibelvers: 
Men Talsmannen,  

Den hellige ånd,  

som Far skal sende i mitt navn,  

skal lære dere alt  

og minne dere om alt det jeg  

har sagt dere. 

Johannes 14.26  

 

Litt om talens innhold:  

For mange kan Hellige Ånd være noe litt ukjent, noe man har distansert seg fra, kanskje har 

man noen opplevelser som gjør at det blir vanskelig. Gud er liksom fint å forholde seg til, han 

er skaperen, far. Jesus er vår venn og bror, Nesten ingen seriøse forskere tviler på at Jesus var 

et menneske som gikk rundt på jorda. Det er håndgripelig, men Den Hellige Ånd kan bli litt 

mer ukjent for oss. Men vi trenger Den Hellige Ånd, vi trenger å vite mer om hvem han er, 

hva han har gjort og hva han gjør i våre liv, i vår kirke og i vår verden. For gjør vi ikke det går vi 

glipp av kjernen i den kristne tro, nemlig tre i en. 

Noen punkt om hva poenget med Den hellige ånd er & hva han gjør:  

• Påminner: Den Hellige Ånd er en påminner for oss. Når vi f.eks har lest noe i bibelen, 

eller har hørt noen tale, så kan Den Hellige Ånd minne oss på dette i forskjellige 

situasjoner. 

• Guide/ lærer: Den Hellige Ånd guider oss slik at vi kan bli mer lik Jesus…   

• Bevis på vår arv: Vårt pantemerke som kristne er den Hellige Ånd. « I Kristus kom 

også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble 

dere merket med seglet: Den hellige ånd som var lovet oss, han som er pantet på vår 

arv, inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet.» (Ef.1,13-14) 

• Gir oss nådegaver:  Rom.12 4-8 

• Gir oss kraft og frimodighet: «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over 
dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til 
jordens ende.» apg. 1.8. 

 

Tre spørsmål til ettertanke / samtale:  



• Hvilken tanker, følelser og assosiasjoner får du når du hører om Den Hellige Ånd?  

• Hva kan være vanskelig og utfordrende med Den Hellige Ånd?  

• I en reklamefilm for resirkulering av flasker og bokser sier Odd Børresen: ”Noen 

ganger begynner man å tenke på hvor man kommer fra og hvor man skal etterpå – og 

for bokser og flasker er det greit. Nå er jeg naturligvis glad for at jeg ikke er en tom 

flaske eller en tom ølboks. Jeg tror ikke de har det moro noen av dem, men jeg 

misunner dem det pantemerket de har på seg. Det at de kan pantes, gir dem liksom et 

løfte om en plass i evigheten. Evigheten. Det er lenge det. Skulle ønske at jeg kunne 

pantes når jeg var tom.”  

Snakk litt rundt dette sitatet. 

Bønn:  

✓ Be Den Hellige Ånd hjelpe deg til å se mer av hvem han er. 

✓ Be Den Hellige Ånd vise deg hva dine nådegaver er.  

✓ Be Den Hellige Ånd vise deg hvem rundt deg som trenger ekstra omsorg den neste 

uka.  
 


