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Kap. 31 – Pinsefestens dag

 Den kristne legen Lukas, som levde i det første århundre e.Kr., regnes 
som forfatter av to av Bibelens bøker. Begge er skrevet som brev til en person kalt 
Teofilus. Det første brevet er kjent som Evangeliet etter Lukas (jf. Luk. 1, 1-4). I sitt 
andre brev, Apostlenes gjerninger, innleder Lukas med følgende ord: 

”Det første skriftet skrev jeg, Teofilus, om alt det Jesus begynte både 
å gjøre og lære, inntil den dagen Han ble tatt opp, etter at Han ved 
Den Hellige Ånd hadde gitt befalinger til de apostlene som Han hadde 
utvalgt. For dem viste Han seg også levende etter sin lidelse ved mange 
ufeilbarlige bevis. Han ble sett av dem i løpet av førti dager, og talte om 
de ting som hører Guds rike til.” (Apg. 1, 1-3)

 Etter sin oppstandelse var Jesus sammen med de troende i 40 dager. I 
denne perioden underviste Han dem om frelsesplanen og det som skulle være 
grunnlaget for deres tro, nemlig oppfyllelsen av profetiene og symbolene i de gam-
meltestamentlige skriftene (jf. Kap. 7 og Kap. 30). Jesus hadde også gitt ”befalinger 
til de apostlene som Han hadde utvalgt”. De skulle vitne om det de hadde sett, hørt 
og lært, og på den måten forsøke å gjøre alle folkeslag til Hans disipler. Men Jesus 
ba dem samtidig om å vente i Jerusalem til Gud hadde utrustet dem for denne 
oppgaven (jf. Kap. 30). Den 40 dager lange bibelundervisningen var en viktig del 
av utrustningen, men de skulle også bli ”ikledd kraft fra det høye” (Luk. 24, 49). 
Lukas forteller: 

”Og da Han var sammen med dem, befalte Han dem å ikke forlate 
Jerusalem, men å vente på Faderens løfte – ”det som dere har hørt av 
Meg. For Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med Den 
Hellige Ånd ikke mange dager heretter.” (Apg. 1, 4-5)

 Døperen Johannes hadde døpt ”med vann til omvendelse” (Matt. 3, 11). 
Samtidig hadde han forberedt veien for Messias og den gjerning Han skulle gjøre 
(jf. Kap. 23). Johannes hadde forkynt at det fantes to dåper:

”Jeg døper dere med vann. Men Han som er sterkere enn meg, skal 
komme... Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.” (Luk. 3, 16)

 Dåpen med Den Hellige Ånd ville ikle de kristne med ”kraft fra deg høye”. 
Da disiplene spurte Jesus om Han på den tiden ville opprette et jødisk storhetsrike, 
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svarte Han:

”Det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som Faderen har un-
derlagt sin egen myndighet. Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd 
kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i 
hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.” (Apg. 1, 7-8)

 Etter denne samtalen ble de vitne til at Jesus ble tatt opp til himmelen. 
Med løfte om at Jesus en gang ville komme tilbake til jorden (Apg. 1, 11), gikk de 
elleve disiplene tilbake til Jerusalem. Her holdt de sammen med de andre troende, 
som til sammen utgjorde en gruppe på rundt 120 personer (Apg. 1, 15).

”Da Han hadde talt dette, ble Han tatt opp mens de så på, og en 
sky tok Ham ut av syne for dem. Og mens de stirret opp mot him-
melen, idet Han steg opp, se, da stod to menn hos dem i hvite 
klær. Og de sa: ”Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp 
mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til 
himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham 
fare opp til himmelen.”” 
           (Apg. 1, 9-11)

 Ni dager etter at Jesus var blitt tatt opp til himmelen, hadde nok en gang 
tusenvis av jøder samlet seg i Jerusalem. Anledningen denne gang var pinsehøytid-
en, som også ble kalt ukenes høytid eller høstfesten. Dette var den andre årlige 
høytiden hvor Gud hadde pålagt sitt folk å reise til Jerusalem (jf. Kap. 28 og 2. Mos. 
23, 17). Pinsehøytiden skulle finne sted 50 dager etter førstegrødens høytid. Gjen-
nom Moses hadde Gud sagt:

”...Fra den dagen dere bar frem kornbåndet som løfteoffer, skal syv sab-
bater være omme. Tell 50 dager til dagen etter den syvende sabbaten. 
Da skal dere komme frem med et nytt grødeoffer for Herren.” (3. Mos. 
23, 15-16)

 Også pinsefesten var en høytid for førstegrøden. Denne gangen var det 
ikke et kornbånd, men to brød som skulle føres frem for Gud av presten, sammen 
med et brennoffer, et syndoffer, et fredsoffer og et drikkeoffer (jf. Kap. 12 og 3. Mos. 
23, 17-19). De to brødene skulle være ”førstegrøden for Herren” (3. Mos. 23, 17). 
Høytiden skulle være en dag for takknemlighet og glede – for alle mennesker:

”...Du skal bære frem et tilstrekkelig frivillig offer fra din hånd, som du 
skal gi ut fra hvordan Herren din Gud velsigner deg. Du skal glede deg 
fremfor Herren din Guds åsyn, både du og din sønn og din datter, din 
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tjener og tjenestekvinne, levitten som er innenfor portene dine, og den 
fremmede og farløse og enken som er midt iblant deg, på det stedet 
Herren din Gud utvelger for å la sitt navn bo der.” (5. Mos. 16, 10-11)

 Også på pinsedagen skulle det utropes en hellig samling, og ingen skulle 
utføre noe arbeid (3. Mos. 23, 21). Om morgenen denne dagen i år 31 e.Kr. var også 
de kristne i Jerusalem samlet. Lukas forteller:

”Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med 
samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en 
stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det 
seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av 
dem. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og begynte å tale i andre 
tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.” (Apg. 2, 1-4)

 Ifølge døperen Johannes skulle Jesus døpe de troende med Den Hellige 
Ånd og ild (Luk. 3, 16), og på denne måten skulle de bli utrustet ”med kraft fra det 
høye” (Luk. 24, 49). Etter Guds plan skulle disiplene vente i Jerusalem nettopp til 
denne dagen da løftet ville bli oppfylt. Ennå var det over tre år igjen av de 490 årene 
(”70 ukene”) som var blitt tilmålt jødene og deres hovedstad (jf. Kap. 22 og Kap. 
26). Jødene var ennå ikke forkastet som Guds folk. Den spesielle begivenheten som 
fant sted på pinsehøytiden dette året, førte til at mange av de flere tusen tilreisende 
jødene innså at Jesus fra Nasaret var den Messias som var omtalt i de gamle skrift-
ene. Lukas forteller: 

”I Jerusalem bodde det jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag un-
der himmelen. Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen og 
ble forvirret, fordi hver og en hørte dem tale på sitt eget språk. Da ble 
de alle forskrekket, undret seg og sa til hverandre: 

”Se, er ikke alle disse som taler, galileere? Og hvordan kan det ha seg 
at vi hører, enhver av oss på vårt eget språk, det som vi ble født inn 
i? Partere og medere og elamitter, de som bor i Mesopotamia, Judea 
og Kappadokia, Pontos og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og de deler 
av Libya som grenser til Kyréne, besøkende fra Rom, både jøder og 
proselytter, kretere og arabere, vi hører dem tale på våre egne språk om 
Guds underfulle gjerninger.”” (Apg. 2, 5-11)

 At ulærde mennesker talte på så mange fremmede språk, skapte naturlig 
nok forundring og forvirring. For dem som ikke forstod språket, kunne det kan-
skje virke som om de kristne var fulle. Denne påstanden ble også brukt for å spotte 
dem (v. 13). Men for dem som gjenkjente sitt eget språk, var meningen tydelig: Jesu 
tilhengere talte om ”Guds underfulle gjerninger”. 
 Disippelen Peter stod frem for å motbevise påstandene om at de kristne 
var fulle av vin. Med henvisning til det som stod skrevet i de gammeltestamentlige 
skriftene, viste han at dåpen med Den Hellige Ånd og ild var en del av Guds plan 
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GLOSSA (“tunger”)

”Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt 
av dem. Og de ble alle fylt av Den Hellige Ånd, og begynte å tale i andre tunger, 
alt etter som Ånden gav dem å tale.” (Apg. 2, 3-4)

Det greske ordet som her er oversatt med ”tunger”, er glossa, et ord som både 
betegner selve tungeorganet (f.eks. i Mark. 7, 33 og Luk. 16, 24) og et språk eller 
en dialekt (f.eks.  i Åp. 5, 9; 7, 9).  Da Jesus en gang hadde talt om den forfølgelse 
som ventet de troende i fremtiden, hadde Han sagt: 

”Dere skal bli ført frem for konger og landshøvdinger for Mitt navns skyld.  Men 
det skal bli en anledning for dere til å avlegge vitnesbyrd. Derfor skal dere legge 
dere på hjertet at dere på forhånd ikke skal tenke på hva dere skal svare. For Jeg 
skal gi dere tale og visdom som ingen av motstanderne deres skal være i stand til 
å motsi eller stå imot...” (Luk. 21, 12-15) 

Et liknende fenomen fant sted på pinsefestens dag. Da de troende ble fylt med 
Den Hellige Ånd, som var den ”Talsmannen” Jesus ville sende sitt folk (Joh. 16, 
7), satte Ånden dem i stand til å forkynne evangeliet på en rekke språk de aldri 
før hadde snakket. ”Han [skal] vitne om Meg,” hadde Jesus sagt om ”Talsman-
nen” (Joh. 15, 26). Det var et slikt vitnesbyrd de mange tusen jødene fikk høre i 
Jerusalem den dagen. På sitt eget språk (glossa) fikk de høre om ”Guds underfulle 
gjerninger” (Apg. 2, 11).  Videre hadde Jesus sagt om ”Talsmannen”:

”Når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og 
om dom. Om synd, fordi de ikke tror på Meg; om rettferdighet, fordi Jeg går til 
Min Far og dere ikke ser Meg lenger; om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. 
... Han [”Talsmannen”] skal herliggjøre Meg.” (Joh. 16, 8-11. 14)

Det spesielle vitnesbyrdet de hørte på sitt eget språk, sammen med Peters tale 
(jf. Apg. 2, 14-36), gjorde at en rekke av jødene ble overbevist nettopp om synd, 
rettferdighet og dom. ”Hva skal vi gjøre?” spurte de fortvilet (Apg. 2, 37). Svaret 
var omvendelse. Rundt 3000 mennesker fulgte oppfordringen og tok imot Jesus 
som sin personlige Frelser. Guds Sønn ble herliggjort den dagen.

Paulus omtaler senere ”tunger” (glossa) som én av Åndens mange nådegaver som 
Gud også videre ville gi sin menighet. Andre måter som Ånden ville virke på, var 
blant annet gjennom visdomsord, kunnskap, tro, helbredelser, undergjerninger og 
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og løfte:

”...disse er ikke drukne, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på 
dagen [kl. 9]. Men dette er det som ble talt ved profeten Joel: ”Og det 
skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min Ånd over alt 
kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres unge menn skal 
se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer. Og over Mine tje-
nere og over Mine tjenestsepiker vil Jeg utøse Min Ånd i de dager. Og 
de skal profetere...” [Joel 3, 3]” (Apg. 2, 15-18)

 Over to måneder tidligere hadde jødene vært vitne til at Jesus red inn 
i Jerusalem på eselet. Noen av dem hadde sett hvordan Han renset tempelet for 
pengevekslere og handelsmenn. Flere av dem hadde sett Ham naglet til korset un-
der anklagen ”Dette er Jesus, jødenes konge” (Matt. 27, 37). De kjente til Jesu ord 
om at på ”den tredje dagen skal Han oppstå igjen” (Matt. 20, 17-19; 27, 39-40), og 
de hadde hørt ryktene om at disiplene hadde røvet Jesu legeme mens hundre rom-
erske soldater sov på sin post (Matt. 28, 11-15). Nå var de igjen samlet i Jerusalem. 
De var vitne til at Jesu tilhengere forkynte Ham som den lovede Messias på frem-
mede språk. Nå fikk de også høre Peter tale. Disippelen hadde flyktet og fornektet 
Jesus da Han ble arrestert. Nå stod han fryktløs fremfor dem. Han var blitt ”ikledd 
kraft fra det høye”, og nå forkynte han at Jesus fra Nasaret var den Messias som var 
omtalt i de gamle skriftene:

”Israelittiske menn, hør disse ord: Jesus fra Nasaret, en mann Gud ut-
pekte for dere ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde 
ved Ham midt iblant dere, slik dere selv også vet, etter at Han var blitt 
overgitt etter Guds fastsatte rådslutning og forutviten, tok dere Ham 

profetier (1. Kor. 12, 7-10).  Felles for alle disse var at de stammet fra den samme 
Ånd, nemlig ”Talsmannen” som Jesus hadde sagt Han ville gi sin menighet mens 
Han selv gjorde tjeneste som Yppersteprest i himmelen. ”Det er mange forskjel-
lige nådegaver,” skriver Paulus, ”men Ånden er den samme.” (1. Kor. 12, 4). 

Den samme Ånd som i tidligere tider hadde inspirert Guds profeter med ord som 
skulle overbevise et frafallent folk om synd, rettferdighet og dom (jf. Kap. 47), 
ville også bistå de kristne når de skulle utføre den samme oppgaven. På samme 
måte som på pinsefestens dag, skulle også talen ”i andre tunger, alt etter som 
Ånden gav dem å tale”, bistå menigheten når den fulgte Jesu oppfordring og 
gikk ut for å gjøre ”alle folkeslag til disipler” (Matt. 28, 19). ”Tunger” (glossa) 
ville være et tegn, som Paulus skriver, ”ikke for dem som tror, men for de vantro” 
(1. Kor. 14, 22).
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ved lovløse hender, korsfestet og drepte Ham. Ham reiste Gud opp etter 
å ha løst dødens smerter, for det var ikke mulig at Han kunne bli holdt 
igjen av døden...” (Apg. 2, 22-24)

 Videre viste Peter til hvordan David, som Guds profet, hadde forutsagt 
at Messias skulle dø for så å stå opp igjen (Apg. 2, 25-35, med referanse til Sal. 16, 
8-11; 110, 1). Deretter sa han:

”Denne Jesus reiste Gud opp, og dette er vi alle vitner om. Etter at Han 
ble opphøyet til Guds høyre hånd og fra Faderen har fått løftet om Den 
Hellige Ånd, utøste Han dette som dere nå ser og hører. ... La derfor 
hele Israels hus vite for visst at Gud har gjort denne Jesus, som dere 
korsfestet, både til Herre og til Kristus.” (Apg. 2, 32-33. 36)

 Talen gjorde dypt inntrykk på de jødiske tilhørerne. Ordene ”skar dem i 
hjertet”, og de henvendte seg til Peter og de andre apostlene med spørsmål om hva 
de nå skulle gjøre. Peter svarte med å vise til den frelsesvei som Gud hadde åpnet 
for menneskene:

”Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi navn til synd-
enes forlatelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører 
dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Her-
ren vår Gud vil kalle til seg.” (Apg. 2, 38-39)

 De måtte omvende seg og bli født på nytt, både av vann (”døpt ... til synd-
enes forlatelse”) og av Ånd (”få Den Hellige Ånds gave”). Bare slik kunne de komme 
inn i Guds rike (jf. Kap. 17 og Joh. 3, 3-7). Dette var et løfte til dem alle sammen. De 
kunne få tilgivelse for sine synder, også for den måten de hadde behandlet Jesus. 

”Og med mange andre ord vitnet han [Peter] og formante dem og sa: 
”La dere frelse fra denne vrange slekt!” De som nå tok imot hans ord 
med glede, ble døpt. Og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de 
andre.” (Apg. 2, 40-41)

 Rundt 3000 mennesker tok imot Jesus som sin personlige Frelser og Sted-

”Alle dem som Faderen gir Meg, kommer til Meg, og den som kom-
mer til Meg, skal Jeg aldri støte ut. For Jeg har kommet ned fra 
himmelen, ikke for å gjøre Min egen vilje, men Hans vilje som har 
sendt Meg. ... Og dette er Hans vilje som har sendt Meg: At hver den 
som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv. Og Jeg skal reise 
ham opp på den siste dag.” 
     (Joh. 6, 37-38. 40)
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fortreder på pinsefestens dag. Av de mange tusen jødene som for tiden oppholdt 
seg i og omkring Jerusalem, utgjorde de en relativt liten del. Men i dagene som 
fulgte var det stadig flere jøder som omvendte seg og ble døpt i Jesu Kristi navn 
(jf. Apg. 2, 47). De jødiske lederne forsøkte å hindre dem fra å forkynne, men uten 
hell. I over tre år forkynte de kristne evangeliet i Jerusalem og menigheten vokste. 
Også en rekke prester sluttet seg etter hvert til dem (jf. Apg. 6, 7). Så kom høsten år 
34 e.Kr., da falske vitners anklager førte til at Stefanus ble drept. 

”På den tiden oppstod en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. 
Og alle sammen, bortsett fra apostlene, ble spredt utover områdene 
Judea og Samaria. ... De som ble spredt omkring gikk nå rundt og 
forkynte ordet.” (Apg. 8, 1. 4)

 Jødenes nådetid var over (jf. Kap. 26). De forfulgte kristne forkynte nå sitt 
budskap i andre deler av verden – i Judea, Samaria og fremmede land. Slik ble Jesu 
ord oppfylt:

”Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og 
dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, 
og helt til jordens ende.” (Apg. 1, 8)

 På denne måten fikk alle folkeslag del i velsignelsen gjennom Han som 
var ”Abrahams ætt” (jf. Gal. 3, 8-9. 16). Den gang Gud innstiftet pinsehøytiden som 
en del av israelittenes årlige høytider, hadde Han sagt: 

”Du skal glede deg fremfor Herren din Guds åsyn, både du og din sønn 
og din datter, din tjener og tjenestekvinne, levitten som er innenfor 
portene dine, og den fremmede og farløse og enken som er midt iblant 
deg, på det stedet Herren din Gud utvelger for å la sitt navn bo der.” (5. 
Mos. 16, 11)

 På samme måten som pinsehøytiden skulle være en gledens dag for alle 
mennesker, var det et gledens budskap som ble forkynt for de mange tilreisende i 
Jerusalem, og som siden ble brakt videre til alle folkeslag. Om dette budskap skriv-
er Paulus senere til de troende i Galatia:

”For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus [Messias] Jesus. For så 
mange av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er 
verken jøde eller greker, verken trell eller fri, verken mann eller kvinne. 
For dere er alle én i Kristus Jesus. Og dersom dere tilhører Kristus, da er 
dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.” (Gal. 3, 26- 29)

Kunne en angrende synder finne noen større glede enn det å bli kalt ”Guds barn” 
og ”Abrahams ætt og arving”?
 Pinsehøytiden, eller høstfesten hadde vært en høytid for førstegrøden. De 
to brødene som ble ført frem for Gud av presten, hadde vært et symbol på de men-
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neskene som den dagen omvendte seg og tok imot Jesus som sin Frelser. Det var 
en del av Guds plan at forkynnelsen skulle begynne i Jerusalem på denne måten. 
Det var derfor disiplene skulle vente i den jødiske hovedstaden til de ble ”ikledd 
kraft fra det høye”. Samtidig som prestene bar folkets grødeoffer inn i det jordiske 
tempelet, kunne de første kristne bringe et ”grødeoffer” av nyomvendte frem for 
Guds åsyn i himmelen. Disse var en førstegrøde av alle de mennesker som senere 
kom til å bli ”høstet inn” til Guds rike (jf. Matt. 13, 24-30. 36-43; Åp. 14, 14-16).

I Romerbrevet kaller Paulus Epainetos for ”førstegrøden for Kristus i Akaia” 
(Rom. 16, 5), og i 1. Korinterbrev omtaler han Stefanas’ hus som ”førstegrøden i 
Akaia” (1. Kor. 16, 15).  Også Jakob omtaler de første kristne med denne symbo-
likken: ”Fordi Han [Gud] selv ville, fødte Han oss ved sannhetens ord, for at vi 
skulle være førstegrøden av Hans skapninger.” (Jak. 1, 18). 

Pinsefestens dag


