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Niklas begynner sin preken med en oppfordring til å ikke bare snakke om hva pinsen 
som høytid handler om, men også om hva det som skjedde i pinsen betyr for oss. Etter 
Jesu død, så stod Han opp igjen og gav disiplene «ufeilbarlige bevis» på at Han hadde 
stått opp fra de døde, og Han viste seg for dem i førti dager i tiden etter påske (Apg 
1,3). I løpet av disse dagene fortalte Jesus dem at han skulle dra, men at de skulle få 
kraft fra Den hellige ånd (DHÅ) (Apg 1,8). 
 
Og femti dager etter påske skjedde det at disiplene hørte en voldsom lyd, ild viste seg 
for dem og de fikk kraft fra DHÅ til å snakke fremmede språk (Apg 2,1-4). Folk rundt om 
i byen hørte denne lyden, og kom for å se hva det var. Da hørte de sine egne språk og 
dialekter fra rundt omkring i verden. Det som Jesus snakket om, hadde begynt å skje, 
og det skjedde med synlige tegn. Mennesker ble utrustet av DHÅ til å være vitner for 
Jesus, og det kan vi også oppleve. 
 
Jesus gav et oppdrag til alle de som tror på Ham (Matt 28,19-20), og ønsker å gi oss 
den hjelpen vi trenger for å utføre dette oppdraget. Gud ønsker å delta i livene våre og 
hjelpe oss, og det gjør Han ved å gi oss DHÅ. Det handler ikke først og fremst om de 
sterke opplevelsene, underne og miraklene, men det handler om å gjøre Jesus kjent. 
Peter, en av Jesu disipler, blir fylt av DHÅ på pinsedag, deretter står han fram for 
folkemengden og forteller de gode nyhetene om Jesus (Apg 2,14-36). 3000 mennesker 
ble frelst og døpt. 
 
Det som skjedde med disiplene på pinsedag er tilgjengelig for oss også. Det 
gjenoppdaget en gruppe mennesker i USA for litt over 100 år siden, og det ble 
begynnelsen på den moderne pinsevekkelsen. I pinsen feirer vi at kirken fikk DHÅ, og 
da feirer vi en levende kirke som fortsatt er på oppdrag for Gud. Kirken er en fortsettelse 
av det som skjedde på pinsedagen, og til dette trenger vi alle å bli utrustet av DHÅ. 
 
Niklas forklarer at når man leser videre om det som skjedde, så ser man hva som 
preget det kristne miljøet. For det første ble nye mennesker lagt til menigheten hver dag. 
For det andre holdt de seg til apostlenes lære, altså trodde de på Bibelen. For det tredje 
holdt de seg til felleskapet og brukte tid med hverandre. For det fjerde holdt de fast ved 
sin tro på Jesus ved å minnes Jesus gjennom nattverden/brødsbrytelsen. Også holdt 
de seg trofast til det å be sammen. 
 
Og pinsen betyr for oss at Gud setter vanlige mennesker i stand til å fortelle om Jesus 
på en sånn måte at mennesker blir frelst. Vi er alle kalt til å være en fortsettelse av det 
som skjedde på pinsedag, og være redskaper for Gud. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Trenger man et spesielt og personlig kall for å gå på oppdrag for Gud? 
 

• Har du noen gang tenkt på hva det vil si å få kraft fra DHÅ? 
 

• Har du noen gang tenkt at DHÅ er så vanskelig å forstå at du aldri har brydd deg 
med å søke Ham? 
 

• Hvordan kan en som tror bli utrustet av DHÅ? 
 

• Les Apg 2. På hvilke måter kan vi se at DHÅ er virksom i disse hendelsene? 
 

• Hvorfor tror du Jesus valgte å sende DHÅ akkurat i pinsehøytiden? 
 

• Hvilke endringer ser du i Peter før og etter pinse? 
 

• Hvilke endringer kan du se i ditt liv hvis du blir fylt av DHÅ? 
 

 
	  


