
Pinse — Fornyelse og Fellesskap 
 

Hva er egentlig pinse? 
Ordet pinse kommer egentlig av det greske ordet pentecoste som betyr nr. 50 — i 
kristen sammenheng dag nr. 50 etter påske. 
Pinsen står i sterk sammenheng med påsken. Mens påsken omhandler Jesu kamp og 
seier, så omhandler pinsen påskens virkning i verden, i oss mennesker. Virkningen er 
først og fremst forvandling og fornyelse. 
Det skjedde noe svært dyptgripende med Jesus disipler. De ble befridd fra engstelse 
og feighet og fylt med klarhet og mot. Vi vil på samme måte kunne oppleve 
befrielsen, klarheten og motet ved å la påskens og pinsens budskap nå inn til vårt 
innerste og la det få virke der. Disiplene åpnet seg for Jesus: de trodde ham, og de 
betrodde seg til ham, egentlig to sider av samme sak. De kom til visshet om at: vi er 
ikke alene. Slik kan det også skje med deg og meg. Ved å åpne oss for evangeliet vil 
vi kunne komme til visshet om at vi står i en sammenheng. 
Jesus sier: «Jeg er vintreet, dere er grenene». Hovedbudskapet i dette er at 
kristendommen er sammenheng, det å henge sammen med Gud. Der Guds Ånd får 
virke skjer det en forvandling. Enkelte opplever dette brått og overveldende, andre 
opplever det litt etter litt og over tid. Men målet er det samme: vi blir nye. 
La oss like gjerne innse at vi trenger fornyelse i våre liv. Hvor skal vi få den fra? 
Svaret må være: fra sammenhengen, fra stammen. 
«Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye 
frukt; for uten meg kan dere intet gjøre». 
La oss være stille, lytte til evangeliets ord. La oss åpne oss og slippe budskapet inn i 
vårt innerste. 
Det er trygt å vite at jeg står i et kristent fellesskap både med dem som har gått foran 
meg, og med dem som lever i min tid, ja egentlig også med dem som kommer etter 
meg. 
Fornyelse gis meg som et tilbud, ikke som et påbud. Jeg skal få lov til å søke 
fornyelsen. Fornyelsen i meg er min pinse. 
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