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Pinsen er Åndens høytid
Pinse kommer av det greske ordet 
”pentekoste” som betyr ”femtiende.” 
På den femtiende dag etter påske ble 
Den hellige Ånd sendt til apostlene og 
den første menighet. Vi leser at ”tun-
ger liksom av ild” satte seg på disi-
plenes hoder. ”Da ble de alle fylt av 
Den Hellige Ånd, og de begynte å tale 
i andre tungemål (fremmede språk).” 
Samme dag kom 3000 mennesker til 
tro og ble døpt. Det ble starten på den 
verdensvide kirke.

Det kan være  vanskelig å få tak på 
dette med Ånden. Det blir lett noe  luf-
tig og lite konkret. For mange er derfor 
pinsen den ”glemte høytid”. Det er tid 
for båtpuss, utfl ukter og festivaler.
For kirken, derimot, er pinsen den 
”uunnværlige høytid”. Uten pinse og 
Den Hellige Ånd, ville jul og påske 
blitt glemt. Uten pinse og Den Hellige 
Ånd, ville ikke kirken  ha eksistert.

Ånden er som vinden
Vi kan ikke se Ånden slik som apostle-
ne gjorde. Ånden er som vinden. Den 
er usynlig, men vi kan registrere hva 
den gjør med oss. 
Det er ikke så helt galt å sammenlikne 
Ånden med vinden. Det hebraiske or-
det for ”ånd” er ”ruahr”. Det kan bety 
”pust” eller ”ånde”. 
Og nå nærmer vi oss sannheten om 
Den Hellige Ånd. Åndens viktigste 
oppgave er å ”blåse” troen på Jesus 
inn i oss.

Tenk deg at du strever med å få fyr 
i ovnen. Det ligger noen gamle glør 
der fra dagen før. Nå legger du ny ved 
på, men ingen ting skjer. Da legger du 
deg på kne foran ovnsdøra og blåser 
på glørne. Om litt fl ammer det opp 
og en god varme brer seg fra ovns-
kroken. Slik er det med Den Hellige 
Ånd. Vi har alt det vi trenger for å tro: 
Vi har Bibelen. Vi har kirken. Vi har 
fortellingene om Jesus. Når Ånden 
”blåser” inn i våre liv, da blir alt dette 
til levende tro. Mange kan fortelle om 
dette.

Ragnhild var en av dem
Ragnhild  hadde en bakgrunn som de 
aller fl este andre. Vokst opp med søn-
dagsskole og barnetro. Nå var alt dette 
kommet på avstand. Så er hun på vei 
fra Oslo til en av Hedmarksbygdene. 
Ved Minnesund slår det plutselig ned 
i henne: ”Du tror.” Jesus ble levende 
for henne. Hun begynte å gå i kirken. 
”Det var som en ny verden åpnet seg 
for meg. Før hadde alt vært fjernt, men 
nå forsto jeg det presten sa. Det angikk 
meg.” 

Ånden blåser troen inn i våre liv. 
Det skjer forskjellig fra menneske til 
menneske.  Noen bærer troen i seg 
gjennom hele livet. Andre opplever det 
som et plutselig gjennombrudd. 
Uansett hvordan det skjer. Om vi har 
svak eller sterk tro. I pinsen takker vi 
Gud for Ånden som gir troen liv. 
God pinse!        Thor Egil Abrahamsen
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