
 

 
 

Bibelske fortællinger Om Helligånden Baggrund 

 Helligånden 

Helligånden er i den kristne tro en del af Gud. 

Treenigheden består af Fader, Søn og Helligånd. 

Dette gudsbegreb har man sammensat ud af 

læsningen af de fire evangelier og apostlen 

Paulus i de første århundreder efter Kristi fødsel.  

Helligåndens symbol er en due, fordi en due i 

Markus evangeliet kapitel 2, v. 9-11 hang over 

Jesus og der står ”straks, da Jesus steg op af 

vandet, så han himlene flænges og ånden dale 

ned over sig som en due; og der lød en røst fra 

himlene: 

 ”Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet 

velbehag!” 

For dem som ikke har Helligånden er Jesus af 

Nazareth bare en tømmersvend fra Galilæa, men 

for dem som hører Helligånden tale til sig, er 

Jesus fra Nazareth Kristus, Guds søn. 

Due som symbol på Helligånden findes i mange af 

vores kirker. Hvis der er ”himmel” over 

døbefonten og prædikestolen er der ofte en due 

malet på denne himmel for at vise, at ved dåben 

og prædiken hører man ikke kun menneskeord, 

men hvis Helligånden kommer, hører man også 

Guds ord.  

Første Mosebog kapitel 8, v. 6-12 

Efter fyrre dages forløb åbnede Noa den luge, 

han havde lavet i arken, v7 og sendte en ravn ud. 

Den fløj frem og tilbage, indtil vandet var tørret 

bort fra jorden. v8 Så sendte han en due ud for at 

se, om vandet var forsvundet fra jordens 

overflade. v9 Men duen fandt ikke et sted, hvor 

den kunne sætte sig, så den vendte tilbage til 

ham i arken, fordi der var vand over hele jorden; 

Noa rakte hånden ud og tog den ind til sig i arken. 

v10 Han ventede syv dage til og sendte så duen 

ud af arken igen. v11 Ved aftenstid kom den 

tilbage til ham med et frisk olivenblad i næbbet, 

og så var Noa klar over, at vandet var forsvundet 

fra jorden. v12 Han ventede syv dage til og 

sendte så duen ud, og den vendte ikke tilbage til 

ham igen. 

Markus Evangeliet kapitel 1 v. 9-11  

I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i 

Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan. 

 v10  Straks da han steg op af vandet, så han 

himlene flænges og Ånden dale ned over sig som 

en due; v11  og der lød en røst fra himlene: 

 »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet 

velbehag!«  


