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Den jødiske pinsefesten kalles også for Ukefesten (Shavuot) fordi den ifølge Bibelen ble datert til 7 uker etter påske
(Pesach). Den er ifølge Moseloven en av de tre store valfartsfestene som Israel fikk påbud om å holde. I likhet med
påskefesten er den knyttet til jordbruksåret: Innhøstningen av hvete startet. Men pinse ble også i likhet med påske knyttet
til Guds handlinger i og med sitt folk. Det var på pinsedag Herren samlet folket ved Sinai og sluttet en pakt med
dem: Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Samtidig kunngjorde Gud sin Lov (Tora) som skulle være
forpliktende for liv og lære. Paktsinngåelsen ved Sinai ble altså folkets konfirmasjonsdag og Israels grunnlovsdag.
 
Selv om pakten ble sluttet med Israel, har det i den bibelske og jødiske tradisjon alltid ligget et universelt perspektiv:
Loven er gitt til alle, men Israel er kalt til å forvalte og formidle den. Rabbi Ishmael (110-135 e.Kr.) beskriver hendelsen på
Sinai slik: Slik en hammer knuser klippen i mange biter og slår gnister, slik ble hvert ord som gikk ut fra den Hellige,
velsignet være Han, delt opp i 70 tunger. 
 
Ifølge den rabbinske tradisjonen er 70 tallet for alle folkeslag, blant annet med henvisning til at dette er tallet på Noas
etterkommere (1 Mos 10). Så var det også 70 av Israels eldste som fikk være med opp på fjellet til et møte med Herren (2
Mos 24,9)
 
På pinsedag i Jerusalem blir Den Hellige Ånd utøst. Profeter hadde gitt løfter om en ny pakt, en ny gudsrelasjon og et nytt
hjerte, der Loven skulle skrives inn. (Esek 36,24-27 og Jer 31,31-34). På Sionshøyden i Jerusalem var alle samlet, og fikk se
dette oppfylt. En konfirmasjons- og grunnlovsdag til glede og fornyelse. For Israel. For oss alle.

P I N S E – G U D S F O L K E T S
G R U N N L O V S D A G

Da pinsedag kom, var alle samlet på ett sted...
Slik begynner fortellingen i Apostelgjerningene kapittel 2. Det var altså pinse før pinse.
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Pinse er gudsfolkets gledesfest. Jeg skulle ønske
at vi kunne få noe av jødenes frodighet inn i vår
pinsefeiring.

Ole Chr. Kvarme
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Les gjerne 2. Mosebok kapittel 19 og 20, 3. Mosebok 23,15-21 og        
 Apostelgjerningene kapittel 2 som forberedelse.
Se filmen «Høytidsprat – Pinse» på YouTube.
Samtal gjerne i fellesskap om følgende spørsmål:

Hvilke sammenhenger ser du mellom Pinsefesten til minne om paktsinngåelsen ved
Sinai og Det nye testamentets pinsefortelling?
Pinsen er ofte kalt «kirkens fødselsdag». Hva tenker du om det? Hva synes du passer
best som beskrivelse av den kristne pinse: «Påskens finale», «gudsfolkets
konfirmasjonsdag», «kirkens grunnlovsdag» eller «misjonens fødselsdag»?
Peter henviser til profeten Joel i sin tale på pinsedag: I de siste dager skal det skje, sier
Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker…

På hvilken måte kan vi si at dette bekrefter et «utvidet gudsfolk» (jfr. Efes 2,11-22 og
Rom 11,13- 21 og fortellingen om Rut)?
Hva tror du menes med uttrykket «i de siste dager»?
Hva betyr det at Ånden «øses ut»?     

I den jødiske tradisjon er pinse preget av glede og takknemlighet. Hva er det med
pinsen som skaper glede og takknemlighet hos deg?
Pinsen er paktsinngåelsens høytid. Hva betyr det å leve i et paktsforhold med Gud? 
Til ettertanke: Hva har du lært av denne samtalen som har gitt deg nytt perspektiv på
pinsens innhold og betydning?

1.

2.
3.

 

 

Fremdrift og Spørsmål
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SE VIDEO HER: youtu.be/RRYTjVdJ1y4

https://www.youtube.com/watch?v=RRYTjVdJ1y4&feature=youtu.be
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H V A  K A N  V I  L Æ R E  A V  P I N S E F E I R I N G E N ?
 
 
 
 
 
Det er mange gode ting å si om pinsen, men
kanskje er det tre ting som vi kan ta med oss inn i
vår egen markering av den. For pinsen markerer
oppfyllelsen av noen løfter som vi kan spore langt
tilbake i Bibelen.   
 
Messias som kom
Det første må være at vi kan feire Jesu død og
oppstandelse, og at han har sendt Den Hellige Ånd
til oss for å vise oss hvem Jesus er, og for å
utruste oss til å dele det med andre. Jesu død og
oppstandelse er høydepunktet i Guds lange
frelsesplan, men det er også et enormt viktig
vendepunkt for jøder og for oss ikke-jøder.
Pinsefeiringen i Det gamle testamentet og
pinsedagen i Jerusalem peker mot Messias.  
 
Guds utvidede familie
Det andre handler om fellesskapet. På pinsedag i
Jerusalem kunne mange mennesker høre
Apostlene tale deres morsmål. De ble et stort
fellesskap der mange flere kunne forstå hverandre.
Disiplene hadde vært sammen lenge. De hadde
bedt og lovprist Gud sammen, men nå fikk flere
del i det store fellesskapet. Bare den dagen ble
3000(!) døpt. Vi som lever i dag er også blitt en del
av det samme fellesskapet og den samme familien.
Det er et fellesskap som er verdt å feire.
 

 
Misjon
Det siste handler om misjon. Det er ikke tilfeldig
at Pinse er en feiring vi finner i den hebraiske
bibel og i Det nye testamentet. Det som skjer på
pinsedag er en oppfyllelse av det som skjedde da
Israelsfolket fikk Moseloven. Gudsfolket utvides.
Det er også det vi møter i noen smådrypp når
moabitten Rut sier, «Ditt folk er mitt folk, og din
Gud er min Gud», og senere skal bli stammor for
Davidslekten.  
 
Fra pinsedag ser vi at det åpnes opp for alle
folkeslag, slik Peter peker på ved å sitere Joel
denne dagen: «I de siste dager skal det skje, sier
Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker».
Og i denne åpningen starter også misjonens
diakoni. En fortsetter ikke bare en lengre jødisk
tradisjon om å la litt av avlingen stå igjen til de
innflyttere, fattige og sultne. En begynner radikalt
å dele søskenlig seg imellom. En oppretter
forløpere til sykehus for å ta vare på dem som
trenger det.
 
Ta Pinsen tilbake
Alt dette er verdt en høytid og en stor markering.
En markering hvor en kan takke Jesus som kom for
å være Messias, den som oppfylte loven. En høytid
hvor vi kan feire fellesskap som går langt utover
folkegrupper og tidsbegreper. En høytid som
setter fokus på å dele troen med andre og å være
radikalt opptatt av andres menneskers helse og
trygghet. 
Kanskje vi skulle markert det mer i dag? 

"Din Gud er Min Gud"



Høytidsprat er en videopodcast som tar for seg de jødisk-kristne høytidene.
Høytidene er en skatt som er svært fremtredende gjennom hele Bibelen, og som utgjør
viktige inngangsporter til en fordypning i Bibelens fortellinger og innhold.  
 
Høytidspraten blir produsert for Den Norske Israelsmisjon (DNI) og ledet av
seniorrådgiver Rolf Gunnar Heitmann. Hver episode har med seg en gjest som er
ekspert på temaet, og som er tilknyttet DNIs Fagpanel. Israelsmisjonen er en misjons-
og kompetanseorganisasjon som ønsker å dele evangeliet med det jødiske folk og å
hjelpe kristne til å fordype seg i Bibelens og troens jødiske røtter. Hvert år besøker vi
en rekke bibelskoler, folkehøyskoler, høyskoler, menigheter, kirker og forsamlinger for
å skape bibelengasjement, motivere til mer bibelbruk og for å gi mer kunnskap og
kjennskap om hvem Gud er.  
 
Ønsker du besøk av oss eller råd til å øke bibelengasjementet i dine sammenhenger? 
 
Ta gjerne kontakt på post@israelsmisjonen.no
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H V A  E R  H Ø Y T I D S P R A T ?

Pinsens navn er Jesus. Pinsens gave er Ånden som
forener oss med ham og utruster oss til liv og
gjerning.

Ole Chr. Kvarme



Jan Holm Mortensen: Jesus og de jødiske fester (dansk), Lohse forlag 2018
Dag Buhaug: Jødiske høytider i evangelisk lys, Sjalom forlag 1991
Inger Lise Skauge: Mine bibelske søstre, Hermon forlag 2011
Ressursmateriell på: israelsmisjonen.no/ressurser/materiell/menigheter/hoytider/guds-
folks-hoytider-pinse
Tekstgjennomgåelse til 1. pinsedag: israelsmisjonen.no/prekenverkstedet
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A N B E F A L T  L I T T E R A T U R

D E T T E  S P I S E R  V I  I  P I N S E N :

Les Oppskrift og fremgangsmåte på:
toriavey.com/toris-kitchen/shiksa-blintzes

Pinsen minner jødene om Guds gode gaver; ikke minst hans ord. Det søte
og gode er derfor smaker som hører med. Honning og ostekake benyttes ofte av

jøder under høytiden, f.eks. de såkalte blintzes; pannekake fylt med ost.
 

Foto: Susánica Tam | nn.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Cheese_blintzes_with_blackberries.jpgFoto: Danika Perkinson | Unsplash.com
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