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   Prestens penn 
 

            Hvorfor feirer vi pinse? 
 

Det spørsmålet fikk jeg av konfirmantene for bare noen uker siden. Innholdet i 
kirkens store høytid, blir raskt så vagt og ubegripelig. Pinse er Den Hellige Ånds og 
Kirkens store fest. På samme måte som Gud nå har pustet liv i naturen rundt oss, ønsker 
Gud å puste liv og tro i oss alle. Det skjer ved Den Hellige Ånd.  

Redde og forsagte disipler holdt til i Jerusalem bak stengte dører. De ventet på 
det Jesus hadde lovet skulle skje, nemlig at Gud skulle komme til dem på en ny måte. 
Guds Ånd skulle bli utgytt over dem og bo i deres hjerter. Nettopp det skjedde på 
pinsedag, på den 50. dagen etter påske. Da kom Guds Ånd og overbeviste dem om at alt 
det Jesus hadde sagt og gjort, er budskapet over alle budskap og sannheten over alle 
sannheter.  Disiplene ble fylt med en dyp glede, fred, kjærlighet og kraft, og med stor 
frimodighet delte de nå Evangeliet om Jesus med andre. Nå visste de at de ikke var 
alene, men at Gud var midt i blant dem og ledet dem ut i liv og tjeneste. De merket også 
at Guds Ånd ledet dem til de kildene der troen på Jesus stadig blir styrket; nemlig når vi 
ber, hører Guds Ord, kommer til nattverdbordet og når vi har fellesskap med andre som 
også tror på Jesus. 

Uten pinse hadde det ikke eksistert noen kristen tro eller kirke på jorden. Troen 
på Jesus Kristus er nemlig et under bevirket av Guds Ånd!  ”Jeg tror at jeg ikke av egen 
fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham, min Herre. Men Den 
Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort meg og 
holdt meg fast i den sanne tro” – sier Martin Luther i sin lille katekisme. 

Sentrum i pinsen så vel som i kirken er Jesus. I pinsen feirer vi at Jesus er til 
stede i sin menighet, ikke som et minne om en person som levde og døde for 2000 år 
siden, men som en levende person og Frelser. 
  Sigurd Lunde skrev i 1979 en vakker salme som setter oss på sporet av Den 
Hellige Ånds gjerning: 
 
”Sannhets Ånd, vis oss klart hva som hindrer ditt verk, Vis oss synden så vi ser den er 
vår! Hjelp oss tro at Gud tilgir, at nåden gjør sterk, At den rettferd som vi får, den består! 
 

Hellig Ånd, vis oss Jesus, hans godhet og makt, At han lever nå og er her i dag!  
At hans død og oppstandelse, slik han har sagt, Vil gi kraft og mot til den som er svak! 
 

Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem Som du viser oss trenger en hånd! 
Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be: Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!” 
 
Vennlig hilsen 
Nils Christian Skjauff 


