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PREKEN
PINSE – HVA SKJEDDE?
Pinse, den tredje av kirkens store høytider. Jul kan
de fleste mye om, påske kan en god del noe om,
men pinse, hva skjedde da? Her har du en liten
hjelp i tilfelle RB eller Aftenposten stopper deg på
gata og spør deg som en av fem på gata hva
skjedde i pinsen og hva feirer vi?
Jesus ble født, jul, Gud kom til jord som et lite barn
i en stall i Betlehem. Det hele var i gang. Han
vokste opp i Nasaret og fra han var ca. 30 år
begynte han sitt offentlige virke. Som forkynner og

helbreder og som læremester for en disippelflokk
med 12 i kjernen. Jesus var med sin Messiasbevissthet en rød klut for jødenes religiøse ledelse.
Det hele spisset seg til i påsken i Jerusalem hvor
Jesus ble korsfestet, som et sonoffer for all verdens
synd en gang for alle, og hvor han påskedag sto
opp fra de døde og brøt dødens makt. Så viste han
seg for disiplene i 40 dager frem til han på Kristi
himmelfart ble løftet opp til himmelen. Disiplene
fikk beskjed om å vente i Jerusalem til de skulle bli
fylt av den hellige ånd.
Ti dager senere, 50 dager etter oppstandelsen, ordet
pinse kommer fra ordet pentekostæ som betyr 50,
skjedde det. Disiplene var i Jerusalem og ventet
som de var bedt om. Huset de var samlet i,
antageligvis et sted på tempelområdet, ble plutselig
fylt av lyden av en kraftig vind. Tunger som av ild
satte seg på disiplene, og de ble fylt av Den hellige
ånd og begynte å tale på mange forskjellige språk.
Folk på tempelområdet hørte også denne lyden av
en kraftig vind og de stimlet sammen rundt
disiplene.

Akkurat som i påsken utspant pinsen seg midt i en
jødisk høytid. Påsken i påsken og pinsen under
løvhyttefesten, en fest for innhøstningen og
hvordan Gud tok vare på dem i løvhytter i ørkenen
etter flukten i Egypt og ga dem loven. Så Jerusalem
og templet hadde flere titusener tilreisende
pilgrimmer fra omverdenen når dette skjedde:
Partere, medere, elamitter, folk fra Mesopotamia,
Kappedokia, Pontos og Asia, Frygia, Pamfylia,
Egypt, Libya, innflyttere fra Roma, kretere og
arabere. Det ble stor forvirring, for de hørte alle sitt
eget morsmål ble talt. Og forskrekket spurte de: Er
de ikke galileere, landsens folk, alle de som taler?
Da sto Peter frem og holdt den første preken, den
første forkynnelsen av Jesus som Messias,
korsfestet og oppstått fra de døde. Da de hørte
Peters forkynnelse så stakk dem i hjerte og de
spurte hva skal vi gjøre? Peter svarte: Vend om og
la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en, så dere
kan få tilgivelse og Den hellige ånds gave. 3000
mennesker ble døpt den dagen og den første
menighet ble startet. Pinsen er kirkens fødselsdag.
50 dager før i påsken, satt disiplene livredde for å

bli tatt, torturert og drept som sin mester, gjemt bak
en låst dør. Kanskje denne samme døren som de 50
dager senere gikk ut av, fylt av Den hellige ånd, og
forkynte frimodig offentlig for den sammen byen
som hadde korsfestet Jesus.
Og siden har kirken vokst til. 12 ble til 3000, til
300 000 til i dag over en milliard. Fra en menighet i
Jerusalem til kirker og menigheter over hele
verden. De første 300 årene vokste den på tross av
brutale forfølgelser. De siste hundre årene har
kirken vokst kanskje mer enn noen gang, og det
også i en tid med harde forfølgelser i Stalins
Sovjetunionen, i Kina, i muslimske land. I verden i
dag vokser også kirken mange steder, men ikke i
vesten og i Norge. Men vi må huske på at vi
kommer fra en tid hvor kirken var som sterk som
det gikk an, akkurat som spriten, 96% medlemmer.
At vi i dag er på drøye 60% er jo tross alt 3,5
millioner i Norge. Det er jo en del.
I min forrige preken for tre uker siden snakket jeg
om at de sier det ordnær sæ i Fredrikstad og det
nyttern’te i Sarpsborg. Vi kan i ulik grad være mer

eller mindre preget av den ene eller andre
holdningen. Jesus sa at Guds rike er som det bitte
lille sennepsfrøet som ble til et helt tre. Eller
surdeigen som gjennomsyrer hele deigen. Du kan
ikke stoppe Guds rike. Det nyttern’te å stoppe det.
Når Den hellige ånd først er kommet til jord så
nyttern’te å stoppe han. 12 disipler er blitt til
milliarder. Jesus har satt enorme spor etter seg. For
Den hellige ånd er Jesu nærvær på jord. Når Jesus
ble tatt opp til himmelen var han ikke lenger bundet
til å være på et sted. Gjennom Den hellige ånd
kunne han nå være overalt samtidig. Pinsen er
Jesus til alt folket.
Så altså hva skjedde i pinsen? Disiplene fikk Den
hellige ånd, talte på mange forskjellig språk, 3000
ble døpt og den første menigheten startet.
Hva feirer vi? Kirkens bursdag og at Jesus ved Den
hellige ånd er nær hos alle som er døpt og tror.

ånds gave. Hun skal få leve i visshet om at Jesus
ved sin ånd er henne nær i alt som skjer.
I prekenteksten, som vi enda ikke er kommet til, så
da skjønner dere hvor lang denne preken blir, så
møter vi Jesus som snakker med disiplene den siste
kvelden de hadde sammen, kvelden før han ble
korsfestet. Disiplene hadde skjønt at Jesus på en
eller annen måte skulle bli borte for dem, og Jesus
prøvde å sette mot i dem. 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,
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I dåpen i dag så skjedde det igjen. Det som startet
pinsedag. Og det har i verden i dag heller blitt døpt
30 000 enn 3000, og Poppy Othilie er en av dem.
Hun har fått tilgivelsen, Guds nåde, og Den hellige
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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.»

meg, rører meg, varmer meg, oppmuntrer meg,
trøster meg, stryker meg, ja, da er det den nye
talsmannen, sannhetens ånd, som lever i meg.

Dette sa Jesus før disiplene ble fylt av den hellige
ånd. De skal få en annen talsmann, dvs de hadde
hatt en talsmann allerede, nemlig Jesus. Nå skal de
få en annen, Den hellige ånd. Det vil si hvor
forskjellige de er, kan diskuteres. Den hellige ånd
er Jesu nærvær på jord etter at han selv forlot jorda.
Den hellige ånd er Jesu ånd. Så en annen talsmann
er Jesus i ny form. Før som et fysisk menneske på
et sted, nå som Den hellige ånd, i alle som er døpt
og tror. Den hellige ånd kommer ikke med noe
nytt, han peker på Jesus og Jesu ord og handlinger
slik vi kan lese om de i bibelen. Han gjør de
levende for oss. Sannhetene i bibelen og derfor
kalles han sannhetens ånd. Når jeg leser, hører,
synger, ber eller preker om Guds kjærlighet: At jeg
er elsket som den jeg er, at jeg er elskverdig tross
mine dårlige sider og dårlige dager, at Gud aldri
kan stoppe å elske meg, og at han elsket meg så
høyt at han ga sin enbårne sønn, og han ga sitt liv
for å frelse meg. Når jeg kjenner det griper tak i

Når jeg plutselig blir klar over at jeg må ta et
oppgjør med meg selv, når jeg med ett ser meg selv
og mine ord og handlinger i et annet lys, når min
samvittighet får meg til å stoppe opp, når jeg innser
at jeg har gjort galt og trenger tilgivelse, da er det
Den hellige ånd, den nye talsmannen, sannhetens
ånd som er på ferde i mitt liv og vil ha ærlighet,
sannhet og rettferdighet inn i livet mitt.
Og når jeg har handlet galt og blitt avslørt så
kommer den hellige ånd, sannhetens ånd, med en
ny sannhet: Du er tilgitt. Det er nåde å få i Jesu
navn. Når det når inn til meg, når jeg får tillit til at
Guds nåde gjelder meg, når jeg kjenner at jeg blir
fri til å reise meg og gå videre, da er det den nye
talsmannen, sannhetens ånd, som virker i meg.
Og til slutt det fineste av alt, vi er ikke alene. Jesus
lar oss ikke bli alene som foreldreløse barn. Intet
slår sterkere i en informasjonskampanje enn å

kunne fortelle om et foreldreløst barn. Det rører oss
ekstra dypt, et barn skal ha trygghet rundt seg, og
det er det foreldrene som skal gi. Et barn uten
foreldre, så sårbart, så p…. Jeg kommer til dere,
sier Jesus. I Den hellige ånd. DHÅ er Jesu nærvær
på jord. Vi er ikke alene. Jesus, Gud, er nær oss og
bor i oss. Vi er ikke forlatt, vi er ikke alene. Nåde
så stor himmel på jord, vi ekke’ aleine her vi bor.
Så gjør den hellig ånd enda mer, gir oss gaver,
nådegaver, og han former og preger oss så vi i våre
liv kan bære åndens frukter, et knippe gode
egenskaper. Men istedenfor at jeg sier noe mer om
dette så synger vi om Den hellige ånd hva den kan
gjøre i asfaltjungelen, i byens lange rette gater.
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