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Åndens høytid.  
 

Allerede på Bibelens første blad står det at Guds Ånd svevde over vannet, (1. Mos. 1,2).  

 Ånden er skaper av livet.  

«Du sender ut din Ånd, og de blir skapt, du gjør jordens ny,» sier salmisten (Sal 104,30).  

Uten Ånden, har alt vært dødt og livløst.  

Uten ånde, er vi livløse.    

Hvem er Den hellige Ånd? 

Ånden er den i guddommen som søker oss. Han forener oss med treenigheten. For Gud er 

fellesskap, - et åpent fellesskap som alltid søker oss mennesker for å inkludere oss med seg. 

Ånden er den som gjør Jesus Kristus levende for oss. Han «bærer» med seg Jesus til oss. Når 

vi hører fortellingene om Jesus fortalt, er det som om Jesus går gjennom rommet.  

Dette er Åndens verk. 

Vi tror at treenigheten; Fader, Sønn og Hellig Ånd er et åpent fellesskap i guddommen vendt 

ut mot det skapte; - et fellesskap som kjærligheten uuttømmelig strømmer ut fra gjennom tider 

og generasjoner.  

Vi er skapt inn i dette fellesskapet.  

Verden står, - vi står i en kjærlighetsstrøm som alltid strømmer ut fra den treenige Gud. Alt 

som finnes av kjærlighet på jord, - i mennesker og mellom mennesker har sin kilde i Ham. 

Det renner glade bekker av kjærlighet, -det siver små strimer av kjærlighet fra guddommen 

rundt omkring i alle «kroker og kriker» i verden som inviterer til fellesskap med Ham som har 

skapt oss i glede. 

 Jesus Kristus var den som med hele seg viste denne kjærligheten til alt i livet sitt, - i møte 

med mennesker, - i møte med skapningen. En kjærlighet som driver bort all angst og frykt,- 

som inviterer til fellesskap, (1.Joh. 4,18). 

Ånden inviterer til fellesskap med Gud Fader og Jesus Kristus, - et fellesskap uten frykt og 

angst. 



Ånden åpner opp, - og gjenoppretter felleskapet med Ham som har skapt oss, Gud Fader, - og 

Jesus Kristus som frelste oss fra synd, ødeleggelse og død. 

Ånden er livgiveren, - alltid.   

 


