
Johannes 14,15-21 
Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg 
vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, 
som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som 
verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og 
kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir 
hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen 
som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser 
ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg 
lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere 
skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i 
dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er 
det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min 
Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg 
for ham."



Tro – håp - fellesskap



Den nikenske trosbekjennelse – avsnitt tre

Vi tror på Den Hellige Ånd, som er Herre og gjør 
levende, som utgår fra Faderen,
tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen,
og som har talt gjennom profetene.
Vi tror på én hellig, allmenn og apostolisk kirke.
Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse
og venter de dødes oppstandelse
og et liv i den kommende verden.
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Inkarnasjon
Del 2 ?



Apostelgjerningene 2,37-38 
Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa 
til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, 
brødre?» Peter svarte dem: «Vend om og la dere 
døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere 
kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den 
hellige ånds gave. 

Dåpen – bli det du er skapt til å være



Den nikenske trosbekjennelse
Vi tror på Den Hellige Ånd, som er Herre og gjør 
levende, som utgår fra Faderen og Sønnen,
tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen,
og som har talt gjennom profetene.



Johannes 14,15-21 
Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg 
vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, 
som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som 
verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og 
kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir 
hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen 
som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser 
ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg 
lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere 
skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i 
dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er 
det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min 
Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg 
for ham."



To ting som er sant på en gang

1. Timoteus 1,15 
Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at 
Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og 
blant dem er jeg den største.

1. Nåde er ufortjent

Romerne 7,14-15 
Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og 
blod, solgt som slave til synden. For jeg forstår ikke 
hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg 
avskyr, det gjør jeg.



To ting som er sant på en gang

1. Johannes' brev 4,19 
Vi elsker fordi han elsket oss først.

1. Nåde er ufortjent
2. Kjærlighet er smittsomt!

Filipperne 2,13 
For det er Gud som er virksom i dere, så dere både 
vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.



Bli fylt av 
Ånden!

Johannes 6,63 
Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod 
duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er 
ånd og liv.
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Kirkens fødselsdag




