
3Godt nytt for Gjerpen

Det er godt å si det: Jeg tror på Den 
hellige ånd. 
Midt i en verden der kjøpekraft synes 
å være viktigere enn åndskraft¸ der 
penger og pengers makt synes ene-
rådende; der vi som små mennesker 
ofte føler oss hjelpeløse og maktesløse 
i det store spillet.  I denne verden er 
det godt å tro at ånd virkelig er.   Og 
at Gud sendte sin Ånd til verden for 
å gjøre noe godt i oss mennesker og 
gjennom oss mennesker.   Dette er det 
håp i.

Åndens frukter er kjærlighet, glede, 
fred, overbærenhet, vennlighet, god-
het, trofasthet, tålsomhet, selvbeher-
skelse.  Slik skriver Paulus i brevet til 
Galaterne. 
Ingen av disse fruktene kan vi kjøpe 
i butikken. Men alt sammen vokser 
fram av Guds gode Ånd i menneskers 
liv.  Dette er noe som gjør livet rikere 
for den enkelte, som gjør forholdene 
bedre mellom mennesker.  Og dette er 
noe som er virkelig. 
Jo, det er godt å si det – jeg tror på 
Den hellige ånd.

11.februar 1990 skjedde noe i Sør-
Afrika som forvandlet hele landet. Den 
dagen ble Nelson Mandela løslatt etter 
27 år i hardt fengsel.  Hans motstan-
dere hadde på alle måter søkt å knekke 
han. Men han ble ikke knekket. Han 
hadde mange menneskelige grunner til 
å komme ut for å hevne seg, ta igjen 
for all den overlast han hadde gjen-
nomgått. Men han forbløffet en hel 

verden ved å komme ut fylt av en ånd 
og et ønske om å forsone dem som 
var blitt fremmedgjort for hverandre 
på grunn av apartheid og rasismens 
urettferdighet og smerte.  Han var selv 
en levendegjørelse av forsoning og til-
givelse. I hans mildhet lå det en enorm 
styrke, en ånd, som fi kk motstandere 
til å legge ned våpnene, til å rekke ut 
hender og søke sammen. Blodbadet 
mange hadde ventet seg, kom ikke.  
Forsoning kom i stedet. 
Jo, det er godt at Den hellige ånd fi n-
nes.

Gud ga oss ikke en Ånd som gjør mot-
løs, skriver Paulus til sin unge venn 
Timoteus, men en Ånd som gir kraft, 
kjærlighet og sindighet. 
Det er godt å se slike åndskjemper 
som Nelson Mandela.  Men også i våre 
enkle liv, og i våre relasjoner i hjem og 
nabolag, vil Guds ånd skape forsoning, 
kjærlighet, glede og fred.   Det skjer 
når vi sier vårt ja til Gud, og åpner oss 
for hans Ånd.  

Gud sendte sin Ånd til verden for å 
gjøre noe godt i oss og gjennom oss 
mennesker. Han velsigner oss for at vi 
skal bli til velsignelse.
Tenk om et menneske en dag takker 
sin Gud for at du er til. Da er vel livets 
mening oppfylt. Kan du ønske deg noe 
mer.

Jo, det er godt å si det: Jeg tror på Den 
hellige ånd

God pinse!                  
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