
3Godt nytt for Gjerpen

Vet du hva pinse er?
De fl este vet det ikke. Undringen fra 
den første Pinse har ikke gitt seg. 
Helligånden er og blir den store ukjen-
te for de fl este. Men at han omdannet 
redde disipler til å bli frimodige for-
kynnere, det kunne ikke folk nekte.
Han gjør det i dag også. 

”Pinse vil si at påsken blir nåtid for 
mennesker”. Vi møter den levende 
Jesus når Helligånden får gjøre sitt 
arbeid med oss. Da blir troen på Jesus 
til i oss. Den knytter oss til Jesus og 
skaper i oss kjærligheten til Gud og 
vår neste. Vi får merke sannheten i 
Jesu ord: ”Jeg lever og dere skal leve”.
Troen på Jesus er Helligåndens verk i 
oss mennesker.

Når det skjer, er nyskapelsens øye-
blikk kommet til oss. Den usynlige og 
uvirkelige blir den synlige og virkelige 
Guds Sønn, som fullkommen kan frel-
se den som kommer til Gud ved han. 
Fra det øyeblikket blir han den ene 
umistelige for oss. Hele vårt liv og vår 
framtid er knyttet til ham. Det verket 
han gjorde for oss strekker til, så vi 
kan glemme alt det som ligger bak. 
Frie og glade kan vi strekke oss etter 
det som ligger foran.

Den angst og ensomhet som våre syn-
der førte oss inn i, blir avløst av felles-
skap med Jesus. Han sier om det: 
”Dere er i meg, og jeg i dere.” 
Så enkelt kan det ufattelige sies. Ingen 
andre er vi så fortrolige med som han. 

Vi vet at han 
kjenner alt i 
livet vårt. 
Vi kjenner en 
dyp trang til å 
fortelle ham alt, 
for å få forhol-
det helt bevisst. 
Slik bygges det 
opp et altom-
fattende tillits-
forhold til han. 
Alle dager er han med oss. 

Slik blir gleden vår stor og trygg.
Jesus har gitt oss Helligånden til tals-
mann – advokat. Han vet å føre vår sak 
på en slik måte at den må tjene oss til 
det gode, så sant vi elsker Gud. 
Den kjærligheten er der fordi han 
elsket oss først. I dette kjærlighetens 
fellesskap med den treenige Gud er vi 
kalt til å leve.

Fordi Pinsen kom med Helligåndens 
gave, er ikke dette vakker framtidsmu-
sikk. Det er den virkelighet som han 
selv fører oss inn i, hvis vi ikke står 
han i mot i vantro, men gir han rett når 
han taler. 
Der samvittigheten bøyer seg for hans 
overbevisende ord, der skjer dette 
underet: Det evige liv blir til. Det får 
form og innhold preget av disse tre: 
Tro, håp og kjærlighet. 
Og størst av dem er kjærligheten - !

Gunnar Holtskog

PINSE!

Gunnar Holtskog er 
nå pensjonist og bor i 
Gjerpen, etter et langt 
liv som prest, sist som 
mangeårig prost i Skien
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