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Helligånden gennemtrænger universet

I begyndelsen skabte Gud - ved sit Ord. Alt blev til ved Ordet og alt består ved Ordet.
Ordet, Logos, bærer universet. Det skabte er som et sakramente, hvorigennem Gud åbenbarer sit nærvær
og sit væsen. Logos er det levende Ord, Jesus Kristus, som er tilstede overalt og i hvert menneske.
I begyndelsen skabte Gud - ved sin Ånd. Guds ånd svævede hen over kaos og skabte liv og lys.
I hengivelsesbønnen, som vi bruger i I Mesterens Lys, lyder det om Helligånden:
"Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Helligånden
som gennemtrænger hele universet
og over overalt har veje og midler til at påvirke sjælene,
den rene og stille virkende vind fra Gud"
I folkekirkens bekendelsesskrift står, at "Helligånden gives ved Ordet og sakramentet som midler". Derfor er
kirken til enhver tid kaldet til at forvalte Ordet og sakramenterne i verden. Men Helligåndens virke er ikke
begrænset til Ordets forkyndelse i snæver betydning, forstået som det skrevne Ord. For det første når
kirken ikke ud overalt og Ordet ikke kendt. Desuden virker kirken ofte fremmed i verden, fordi den i sin
form og dogmatiske udtryk er præget af vestlig kultur og filosofiske tankegang.
Gud er ved sit Ord og ved sin Ånd tilstede som den skabende og opretholdende kraft i hele universet,
uafhængigt af kirken. Gud er ved sit Ord og ved sin Ånd sammenvævet med sin skabning, til enhver tid og
på ethvert sted.
Helligånden er den "rene og stille virkende vind fra Gud", der overalt har "veje og midler til at påvirke
sjælene". Vi kender ikke dens veje - den blæser, hvorhen Gud vil. Vi kender dens virkning. Guds ånd
påvirker sjælene til at tjene skabningen og arbejde for fred og retfærdighed i verden. Guds Ånd virker i den
gode vilje og i længslen efter det sande, det skønne og det gode. Guds Ånd virker al sand indsigt.
Det er befriende, at alt ikke afhænger af os. Gud er der allerede, i sin verden, og gør sin gerning ved Ordet
og Ånden. Vi må spejde efter, tyde og bekræfte Guds nærvær i verden. Vi må med Jesus opsøge det
fortabte, så verden må føres tilbage til bevidsthed om Guds kærlighed i Kristus.

TILFLUGTSBØNNEN
Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Gud,
Herskeren over alle ting, Universets Skaber,
den barmhjertige Fader og alt det godes ophav.
Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Kristus, Forsoneren,
Genopretteren af vor oprindelige natur,
den fuldkomne Åbenbarer og Guds uudgrundelige Ord.
Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Den Hellige Ånd,
som gennemtrænger hele universet
og overalt har veje og midler til at påvirke sjælene,
den rene og stille virkende vind fra Gud!
(efter Karl Ludvig Reichelt (1877-1952), missionær i Kina for Nordisk Buddhistmission, og som brugt
ved i Mesterens Lys)

