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Hvem er Den Hellige Ånd?  - Fortsatt Samling 9, Økt 2 

Hvis dere tenker tilbake på det dere lærte i 

8.klasse, så husker du kanskje også at det er Den 

Hellige Ånd du faktisk skal motta når du blir 

konfirmert. Nå har du allerede mottatt Den Hellige 

Ånd. Det var i dåpen, men den gang var det ikke et valg 

du gjorde selv, for da var du mest sannsynlig en baby. 

Til konfirmasjon bekrefter du (du sier «Ja» til) at du 

fortsatt ønsker å motta Guds Ånd. Hvorfor skal vi så 

motta Ånden, og hva betyr dette egentlig?  
 

 

Å MOTTA DEN HELLIGE ÅND:  
Hvis vi mennesker velger å tro på Gud og følge Jesus, får vi mulighet i å ta del i Guds kraft. Hvis dere husker tilbake fra 
Samling 4 i 8.klasse, ble det sagt følgende: 

Det Gud skaper er alltid godt. Det er gjort i kjærlighet. Vi kan derfor si at Den Hellige Ånd er kjærligheten selv. 
Når vi sier ja til Gud, så mottar vi denne Guds kraft, denne kjærligheten. Den blir gitt oss i dåpen når våre 
foreldre velger å døpe oss. Når vi så bevisst sier ja til å konfirmeres, bekrefter vi (selv) at vi er åpne for å motta 
Den Hellige Ånd. Konfirmasjon betyr nettopp dette, «bekreftelse».   

Når vi mottar denne kjærlighetens kraft fra Gud, blir vi styrket som mennesker og vi får frem egenskaper og evner som 
vi kan bruke til å gjøre Guds gode gjerninger med. 

(1 Kor 12) 

Nådegavene er styrker Gud gir oss gjennom Den Hellige Ånd slik at vi skal greie å leve rett og velge det gode. Disse 
styrkene vi får er følgende: 

→ Vi lærer at Guds vilje er god. Vi skjønner at Gud velger rett og vi lærer å elske Gud ved å forstå dette. 

→ Vi får muligheten til se hva Guds vilje er.  Vi vil da forstå at Guds vilje er god. 

→ Vi lærer oss å velge rett. 

→ Vi tørr å søke det gode selv om vi møter vanskeligheter og motstand. 

→ Vi lærer oss å kunne se verden (litt) fra Guds perspektiv, Han som har kunnskap om alt. Vi vil ikke 

                        få like mye kunnskap, men vi vil få nok kunnskap slik at vi forstår hva som er verd å leve for. 

→ Vi forstår at vi må respektere Gud slik Han respekterer oss. Vi lærer å være takknemlige overfor Han og 

                      og overfor det Han har skapt. Vi viser dette ved å ønske å tjene både Han (Gud) og vår neste. 

→ Vi forstår at vi bør frykte Gud. Dette er ikke fordi vi er redde for Ham, men mer fordi vi skjønner 

                               vi bør ha respekt for Ham ettersom han har gitt oss livet og den fantastiske verden vi bor i. 

 

 

(806) 

Taizé "Veni Sancte Spiritus" - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Z1fR4SV55qg
https://www.youtube.com/watch?v=Z1fR4SV55qg

