
Basissøndag d. 12.9.21 

Glædelig søndag! I dag har vi kirke rundt omkring i Silkeborg og omegn, hvor vi samles i mindre lokale 

fællesskaber. Jeg håber at det er rigtig godt og hyggeligt! 

Jeg hedder Arvid. Jeg er præst i SOK og jeg vil gerne dele et ord fra Bibelen med jer. Jeg har også lavet et 

lille ark med nogle skriftsteder og med spørgsmål til samtale i jeres gruppe (se nederst i dette dokument!) 

 

Dagens episteltekst . (Efs. 3,13-21) 

Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, og 

beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, 

at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen 

med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at 

kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med 

sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i 

Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen 

 

Årh det er gode vers fra Paulus! Sproget her er så overstrømmende at man – selv her med 2000 års afstand 

- kan mærke Paulus’ begejstring: Kristi kærlighed! at den rodfæster og grundfæster os, at den er bred, lang, 

høj og dyb; at den overgår al forstand; at den fylder os. 

Og at det er Guds ånd, som bor i vores hjerter, der fortæller os om den kærlighed. 

Det gør han først og fremmest ved at pege på Jesus. Han er Guds udtrykte billede. Han er kærligheden selv. 

Han elskede os indtil døden.  

Selv om vi svigter og fornægtede ham – forlader han os aldrig 

Selv om vi hånede ham – fordømmer han os aldrig 

Selv om vi slog ham ihjel – frelste han os og gav os nyt liv. 

For nogle af os er det her nye nyheder! Hvis du hører det her for første gang… så tillykke! Gud er ikke fjern, 

han er ikke ligeglad med dig. Han elsker dig og han ønsker at fylde dig med en kærlighed og et liv, der langt 

overgår det du kan forestille dig.  

For nogle af os er det gamle nyheder! Hvis du har hørt det før… så tillykke! Gud er stadig den samme. Han 

elsker dig og han ønsker at fylde dig med en kærlighed og et liv, der langt overgår det du kan forestille dig. 

Uanset hvad og hvem vi er, så har vi brug for HÅ til at fortælle os om det her. Så det ikke bare info, men så 

det er en sandhed, en virkelighed, der former og forvandler hele vores liv. Så det ikke bare er en dejlig 

opmuntring, men så det rodfæster og grundfæster os – dvs. så det bliver grundlæggende for hele vores liv:  

Jeg er elsket af Gud. 

 

Og så er der det med at det er Helligånden, der skal fortælle os om det.  



I Bibelen er der mange forskellige billeder på hvem Helligånden er, og hvordan han virker. Og de forskellige 

billeder fortæller os også om Guds kærlighed. Her er ikke en fuldstændig gennemgang af hvem HÅ er og 

hvad han gør, men her skal det handle om vand, vind og ild. 

1. Vand. Det minder os om dåben og den kærlighed som er betingelses-løs 

a. Jesus siger: ”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er 

deres.” Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et barn, kommer 

slet ikke ind i det." (Mark. 10,13-16). Vi må komme som hjælpeløse børn der endnu ikke 

har gjort sig fortjent til kærligheden, men som elskes betingelsesløst og af Gud.  

b. Og det var selv Jesu erfaring i sin dåb, da Gud – før Jesus havde begyndt sin tjeneste – hørte 

ordene: ”Du er min elskede søn/datter og i dig har jeg fundet velbehag.” 

c. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver 

trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den 

råber vi: Abba, fader! Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. 

(Rom 8, 14-16) Helligånden råber i vores hjerter: ”Far mand!”. På mystisk vis har Gud på 

den måde forbundet sig med os. 

d. Vandet minder os også om at Helligånden renser os for alt urent. For synd.  

 

2. Vind. Gud ånd beskrives som en vind og det minder os om at kærligheden er trofast og at vi er helt 

afhængig af den. 

a. Før Gud skabte verden, står der at ”Guds ånd svævede over vandene” (1. Mos 1,2). Det er 

ikke sådan at HÅ var trin 3 i raketten, hvor Gud Fader kom først, så Jesus og så til sidst HÅ. 

Nej, HÅ er evig. 

b. Og det er heller ikke sådan at HÅ er den udvidede version af vores liv med Gud, som kun 

gives til de særligt kristne. Nej, hvis du har sagt ja til Gud, så har HÅ også taget bolig hos 

dig! 

c. Jesus siger: ”Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor 

den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden”. 

(Joh 3,8) Gud ånd og Guds kærlighed er trofast. Den er der også når vi ikke kan se den eller 

mærke den 

d. Vind er også lig med luft – vi er omgivet af luft og vi trækker vejret helt uden at vi tænker 

over det. Sådan er det også med Helligånden og med den kærlighed han fortæller os om: Vi 

er helt afhængig af den. Den er selve livet for os! 

 

3. Ild. Guds ånd beskrives som ild, der minder os om fællesskab og om at dele kærligheden. 

a. Billedet ild kommer bl.a. fra pinsedag, hvor HÅ manifesterede sig som små flammer oven 

på disciplene hoveder.  

b. I denne weekend er jeg på Far-barn lejr sammen med en flok fra kirken. Vi sidder sammen 

med ved bålet og deler varmen og lyset fra ilden. Sådan er det også med Helligånden: Den 

bringer os tæt sammen. Mørket forsvinder og vi ser hinanden i lyset fra Gud.  

c. Lige som at bålet lyser op og ikke kan skjules, sådan er det også med Guds kærlighed: Vi 

skal ikke holde den for os selv. Kærligheden er noget vi deler. 

 

 

 



Spørgsmål/tekst:  

Til de voksne: 

Læs igen Efs 3,13-21. Hvad lægger du mærke til i teksten? Er der noget du ikke forstår? Eller noget du er 

særligt glad for? 

I Bibelen beskrives Helligånden med forskellige billeder af vand, vind og ild. Hvilket af de 3 billeder taler 

mest til dig? 

Bed for hinanden om at Helligånden må åbenbare bredden og længden og højden og dybden af Guds 

kærlighed 

 

 

Til børnene:  

Snak med børnene om Helligånden ved at bruge de 3 billeder af vand, vind og ild og gør følgende: 

1. Helligånden er som vand, der renser 

- Gør hænderne beskidte i fx mudder 

- Vask dem helt rene 

2. Helligånden er som vind, der altid er der selv om vi ikke kan se den 

- Gå udenfor, sut på fingeren, stik den op i luften og mærk hvor vinden kommer fra 

- Ånd på et vindue og tegn et hjerte 

3. Helligånden er som ild, der lyser op og som vi kan dele med hinanden 

- Tænd et stearinlys i et mørkt rum og sær jer i en rundkreds rundt om det 

- Se hvordan lyset for mørket til at forsvinde, så kan se hinandens ansigter 

- Hvis I har flere stearinlys/fyrfadslys (og børnene kan styre det), så giv børnene et lys hver, som de 

kan give til en forældre eller søskende. 

 


