Livet med Gud - Den Hellige Ånd
Spørgsmål til din egen refleksion efter at have set dagens
inspirationsvideo:
●

Hvad har gjort indtryk på dig? (hvad ”hænger fast”/ træder frem lige nu?) og hvorfor?

Spørgsmål til samtale (tag gerne udgangspunkt i dine personlige erfaringer):
●

Hvad er dit forhold til Helligånden (og måske Treenigheden)? Har du fået nye tanker/
input efter dagens video?

●

Tal om ”åndens frugter”, som en konkret måde at se Helligånden i dit liv på (se vers
herunder). Hvordan får vi mere af det i vores liv?

●

Har du i dag bedt:: “Kom Helligånd og fyld mig op”? Måske kan I be’ denne bøn sammen
i jeres netværksgruppe eller for dig selv og se hvad der sker.

●

Tal sammen om de navne på Helligånden, som står herunder og som Simon talte om i
videoen...

Bibelvers om emnet:

«Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men Talsmanden, Helligånden,
som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har
sagt til jer” + fra vers 18: ”Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer”
(Johannesevangeliet 14,25-26).
”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed,
trofasthed, mildhed og selvbeherskelse” (Galaterbrevet kap. 5 vers 22-23)
”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” (Romerbrevet kap.8 vers 26-27)
Nogle navne på Helligånden i Bibelen:
● Guds ånd,
● Jesu ånd

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Visdoms ånd,
indsigts ånd,
Styrkes ånd,
Talsmanden,
Sandhedens ånd,
Troens ånd,
Evig ånd,
Nådens ånd,
Bønnens ånd,
Herlighedens ånd,
Profetiens ånd.

Har du brug for at komme i kontakt med en præst, så kontakt Simon Hoel:
simonhoel@vineyard.dk eller se flere informationer på www.roskildevineyard.dk

