
Intro til gudstjenesten: 
 
Forrige søndag feiret vi 17. mai, Norges 
nasjonaldag, Norges Fødselsdag. I dag feirer vi 

Kirkens fødselsdag for det er pinse.  

For ett år siden var det noen som sa at pandemien 
ville gå over når solen og varmen kom, den gjorde 
ikke det. Viruset trives også i varmen. Men vaksinen 

virker, og den gir oss friheten tilbake. Et fast utrykk 
som vi ofte bruker i Norge lyder slik: Den som 
venter på noe godt, venter ikke forgjeves! Og nå 
begynner vi få friheten tilbake. Jeg håper at alle vil 

la seg vaksinere.  

Virkeligheten er ikke den samme som for 14 
måneder siden. Mye har skjedd, sorg og uro og 
politisk strid og forvirring og sykdom og død har 

skjedd og mange tenker at vi ikke bare kan gå 
tilbake som om ingenting har hendt. Og det er sant. 
Vi kan ikke snu tiden, det som har skjedd, har 

skjedd, vi kan ikke gjøre det uskjedd. Vi kan ikke gå 
tilbake, vi må gå framover inn i fortiden, men vi kan 
lære av fortiden. Og vi har lært mye om hva som er 

viktig og hva som er mindre viktig for oss. Derfor 
vil jeg at vi skal samles i en bønn: 
 

Herre, vi har nå i lang tid vært fysisk borte fra 

kirkehuset og fra hverandre, hjelp oss nå når vi åpner 
kirken igjen.  Før oss tilbake, vekk opp din kirke og 
begynn med meg. Herre, gjør din menighet levende 

igjen, og begynn med meg. Herre skap fred overalt 
på jorden og begynn med meg.  

(Vi tenner Dåpslyset fra alterlysene fra prekestolen)  

Herre bring din kjærlighet og sannhet til alle 
mennesker og begynn med meg.  Amen  

La oss høre Herrens ord:  

Det står skrevet hos Apostlenes gjerninger i det 

andre kapittel: (2, 1-13) 

Ånden blir gitt på Pinsedag 

Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. 2 
Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig 

vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.  
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Intro to the service 

Last Sunday we celebrated May 17, Norway's na-
tional day, Norway's Birthday. Today we celebrate 
the Church's birthday because it's Pentecost. 

One year ago, some people said that the pandemic 
would pass when the sun and heat came. It did not. 
Viruses also thrive in the heat. But the vaccine 
works, and it gives us back our freedom. A fixed 
expression that we often use in Norway reads as fol-
lows: He who waits for something good, does not 
wait in vain! And now we begin to regain our free-
dom. I hope that everyone wants to be vaccinated.  

But the reality is not the same as 15 months ago. A 
lot has happened. Grief and unrest and political strife 
and confusion and illness and death have happened 
and many of us think that we cannot just go back as 
if nothing has happened. And that is true. We cannot 
turn the time back. What has happened has hap-
pened. We cannot make it unhappened. We cannot 
go back. We must move forward into the future, but 
we can learn from the past. And we have learned a 
lot about what is important and what is less im-
portant for us. Let us to gather in a prayer: 

 

Lord, we have now for a long time been physically 
away from the church and apart from each other, 
help us now when we reopen the church. Bring us 
back, wake up your church and start with me. 

Lord, bring your church back to life and begin with 
me. Lord, create peace everywhere on earth and start 
with me. 

(We light the Baptismal Candle from the altar can-
dles from the pulpit) 

Lord bring your love and truth to all people and 
begin with me. 

Let us hear the word of the Lord: 

A reading from Acts 2:1-13 

The spirit was given on Pentecost. 

1When the day of Pentecost had come, [the apos-
tles] were all together in one place. 2And suddenly 
from heaven there came a sound like the rush of a 
violent wind, and it filled the entire house where 
they were sitting.  
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3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og 
satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt 

av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre 
språk etter som Ånden ga dem å forkynne. 5 I 
Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag 

under himmelen. 6 En stor folkemengde stimlet 
sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor 
forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli 

talt. 7 Forskrekket og forundret spurte de: «Er de 
ikke galileere, alle disse som taler? 8 Hvordan kan 
da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? 9 Vi er 

partere og medere og elamitter, folk som bor i 
Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og 
Asia, 10 Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-

området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, 11 
jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører 
dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» 
12 De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret  

spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» 13 Men 

noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg 
fulle på søt vin.»  

Slik lyder Herrens ord 

Preken 1. del:  

Alle mennesker har fått Guds ånd i fødselsgave. Det 
er det som gjør oss til mennesker, forskjellig fra 
dyrene, vi har åndelige egenskaper som ikke bare er 

instinkter. Vi kan drive med åndsarbeid, på 
forskjellige måter kan vi tenke selv, lære av våre 
erfaringer, skape nye tanker, nyskape gamle, vi kan 

dikte, og forme tanker i ord, vi kan skape og forme 
kunstverk og symboler og ritualer som 
kommuniserer på mange plan samtidig, som 

appellerer til tanke, følelse og underbevissthet … Og 
vi kan ha kontakt med vår egen skaper. Vi kan be 
om hjelp og vi kan få hjelp.  

Men denne egenskapen gjør også at vi kan lure og 

lyve, og vi kan skape våre egne guder, og vi kan 
skape et helvete for hverandre. Åndelighet trenger 
ikke være preget av den hellige gode Gud, der 
kjærlighet, nåde, fred og rettferdighet er 

kjennetegnet. Derfor har Gud kommet til oss og vist 
seg for oss, slik at vi kan kjenne ham igjen. På 
Pinsedag kom Ånden til alle som ville høre, uansett 

hvor de var fra eller hvilket språk de snakket.  Det er 
2. Fase av Åndens komme til oss.  La oss høre 
videre etter litt musikk:  

Musikk 

3 Divided tongues, as of fire, appeared among them, 
and a tongue rested on each of them. 4 All of them 
were filled with the Holy Spirit and began to speak 
in other languages, as the Spirit gave them ability. 
  5 Now there were devout Jews from every nation 
under heaven living in Jerusalem. 6 And at this 
sound the crowd gathered and was bewildered, be-
cause each one heard them speaking in the native 
language of each. 7 Amazed and astonished, they 
asked, “Are not all these who are speaking Galile-
ans? 8 And how is it that we hear, each of us, in our 
own native language? 9 Parthians, Medes, Elamites, 
and residents of Mesopotamia, Judea and Cappado-
cia, Pontus and Asia, 10 Phrygia and Pamphylia, 
Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, 
and visitors from Rome, both Jews and prose-
lytes, 11 Cretans and Arabs—in our own languages 
we hear them speaking about God’s deeds of pow-
er.” 12 All were amazed and perplexed, saying to 
one another, “What does this mean?” 13 But others 
sneered and said, “They are filled with new wine.” 

 

The word of the Lord 

Sermon Part 1: 

 All human beings have received the spirit of God as 
a birthright. That is what makes us human, different 
from animals. We have spiritual qualities that are not 
just instincts. We can do spiritual work. In different 
ways we can think for ourselves, learn from our ex-
periences, create new thoughts, innovate old ones, 
we can compose, and shape thoughts into words.  
We can create and shape works of art and symbols 
and rituals that communicate in many levels at the 
same time, which appeals to thought, feeling and the 
subconscious… And we can have contact with our 
own creator. We can ask for help and we can get 
help. 

But this quality also allows us to deceive and lie, and 
we can create our own gods, and we can create hell 
for each other. But spirituality does not have to be 
characterized by the holy God, who is characterizes 
with love, grace, peace, and justice. That is why God 
came to us and appeared to us so that we can recog-
nize him. On Pentecost, the Spirit came to all who 
would hear, no matter where they were from or what 
language they spoke. That is the 2nd Phase of the 
Spirit coming to us. Let's hear more after some mu-
sic: 

Music 
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Det står videre skrevet i Aposlenes gjerninger 

kapittel 2 (14-21) 

14 Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han 
hevet stemmen og talte til dem: «Jødiske menn og 

alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg 
sier, og lytt nøye til mine ord! 15 Disse 
menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo 
bare den tredje time på dagen. 16 Men her skjer 

det som er sagt gjennom profeten Joel: 17 I de 
siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut 
min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og 

døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de 
gamle skal drømme drømmer. 18 Selv over mine 
slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min 

Ånd, og de skal tale profetisk. 19 Jeg setter varsler 
oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og 
ild og røykskyer. 20 Solen skal forvandles til 

mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, 
den store og strålende. 21 Men hver den som 
påkaller Herrens navn, skal bli frelst.  

Slik lyder Herrens ord.  

Preken 2. del  

Hver den som påkaller Herren skal bli frelst: Jesus 
har gjort det lett for oss. Ingen skal kunne si at det 
er for vanskelig å være en kristen. Fordi Jesus ble 

menneske, han var til stede sammen med 
menneskene og han lærte dem hvem Gud er og hva 
han vil oss, fordi han døde og stod opp for våre 

synder, så er fokuset tatt bort fra bagateller og vi 
kan fokusere på det som er viktig for oss og for 
fellesskapet.  
 

Ånden kom som en kraftig vind og tunger av ild. 

Vinden er luft i bevegelse. Ånden er Jesus, Guds 
ord i bevegelse. Herre gir oss en ny Ånd. Jesu 
Ånd, Kjærlighetsånden. Den gir oss et nytt hjerte 

som ikke bare banker for en selv, men for andre. 
Ut med steinhjerter, inn med et bankende 
kjøtthjerter, det vil si varme, levende hjerter i 

mennesker som bryr seg om hverandre, hjerter 
som kan elske og som kan bli varme av Guds ord.  

Hva er det som virkelig betyr noe i våre liv? Hva 
er det vi brenner for? Hva er det som begeistrer 

oss? Hva er det som får mitt og ditt hjerte til å bli 
varmt og gløde? De kan være forskjellige ting hos 
forskjellige mennesker, for Gud har skapt oss 

forskjellige og vi skal hjelpe andre og samfunnet 
på forskjellige måter og med forskjellige ting.  
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We continue to read from Acts 2:14-21 

 14 But Peter, standing with the eleven, raised his 
voice and addressed them, “Men of Judea and all 
who live in Jerusalem, let this be known to you, 
and listen to what I say. 15 Indeed, these are not 
drunk, as you suppose, for it is only nine o’clock 
in the morning. 16 No, this is what was spoken 
through the prophet Joel: 
 17 ‘In the last days it will be, God declares, 
 that I will pour out my Spirit upon all flesh, 
  and your sons and your daughters shall 
prophesy, and your young men shall see visions, 
  and your old men shall dream dreams. 
 18 Even upon my slaves, both men and women, 
  in those days I will pour out my Spirit; 
   and they shall prophesy. 
 19 And I will show portents in the heaven 
above and signs on the earth below, 
   blood, and fire, and smoky mist. 
 20 The sun shall be turned to darkness 
  and the moon to blood, before the coming of 
the Lord’s great and glorious day. 
 21 Then everyone who calls on the name of the 
Lord shall be saved.’ ”  The Word of the Lord 

Sermon Part 2 

Then everyone who calls on the Lord shall be 
saved:  Jesus has made it easy for us. No one 
should have to say that it is too difficult to be a 
Christian. Because Jesus became human, He was 
with people and showed them who God is and 
what he wants for us. Because he died and rose - 
for our sins - the focus has been taken away from 
the trifles and we can focus on what is important 
to us and to the society.  

The Spirit came like a mighty wind and tongues 
of fire. The wind is air in motion. The Spirit is 
Jesus, the word of God… in motion. Lord gives us 
a new Spirit. The Spirit of Jesus, the Spirit of 
Love. The spirit gives us a new heart that beats 
not only for oneself, but for others. Out with stone 
hearts, and in with a beating warm flesh heart.  
Living hearts in people who care about each other, 
hearts that can love and that can be warmed by the 
word of God. 

What really matters in our lives? What are we pas-
sionate about? What excites us? What is it that 
makes my heart and your heart warm and glow-
ing? It can be different things for different people, 
because God has created us different, and we will 
help others and society in different ways and with 
different things.  



Den hellige Ånd inspirerer oss på forskjellige 
måter og slik var det meningen fra Jesu side også: 

Slik som Paulus sier det når han forteller om 
forskjellige slags nådegaver.   

La oss kjenne etter hva Guds Ånd kaller oss til å 
gjøre i dag? La oss synge om Gud, Jesus og Den 

Hellige Ånd. 

Salme før prekenen:  

240 Måne og sol, skyer og vind 

Det hellige evangelium Johannes 15,26-27; 16,4b-
15  [Jesus sier] 

26 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal 

sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra 
Far, da skal han vitne om meg. 27 Men også dere 
skal vitne, for dere har vært hos meg fra 

begynnelsen av. 

16; 4  Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen 
av, for da var jeg hos dere.  5 Nå går jeg til ham 
som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor 

går du?’  6 For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg 
har sagt dere dette.  7 Men jeg sier dere sannheten: 
Det er det beste for dere at jeg går bort. For 

dersom jeg ikke går bort, kommer ikke 
Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg 
sende ham til dere.  8 Og når han kommer, skal 

han gå i rette med verden og vise den hva synd er, 
hva rettferdighet er, og hva dom er: 9 Synden er at 
de ikke tror på meg. 10 Rettferdigheten er at jeg 

går til Far, og dere ser meg ikke lenger. 
11 Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. 
    12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan 

ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd 
kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. 
For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det 

han hører, og gjøre kjent for dere det som skal 
komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal 
ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 

15 Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg 
at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det 
for dere. 

Slik lyder det hellige evangelium 

Preken 3. del 
John kaller Den Hellige Ånd for talsmannen, 
advokaten. Tenk deg en forsvarsadvokat som taler 
din sak fordi han kjenner deg ut og inn.  

Har dere hørt om astronauten og legen som 

snakket sammen om tro:  
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The Holy Spirit inspires us in different ways, and 
this was Jesus' intention too: As Paul says when 
he talks about different kinds of gifts of grace.  

Let us feel for what the Spirit of God is calling us 
to do today?  

Let's sing about God, Jesus and the Holy Spirit. 

Hymn before the Gospel:  Sunshine and Rain 

The holy Gospel John 15:26-27; and 16:4b-15 

The Advocate 

[Jesus said,] 26 “When the Advocate comes, 
whom I will send to you from the Father, the Spir-
it of truth who comes from the Father, he will tes-
tify on my behalf. 27 You also are to testify be-
cause you have been with me from the beginning. 
  

16:4b “I did not say these things to you from the 
beginning, because I was with you. 5 But now I 
am going to him who sent me; yet none of you 
asks me, ‘Where are you going?’ 6 But because I 
have said these things to you, sorrow has filled 
your hearts. 7 Nevertheless I tell you the truth: it 
is to your advantage that I go away, for if I do not 
go away, the Advocate will not come to you; but 
if I go, I will send him to you. 8 And when he 
comes, he will prove the world wrong about sin 
and righteousness and judgment: 9 about sin, be-
cause they do not believe in me; 10 about right-
eousness, because I am going to the Father and 
you will see me no longer; 11 about judgment, 
because the ruler of this world has been con-
demned. 
  12 “I still have many things to say to you, but 
you cannot bear them now. 13 When the Spirit of 
truth comes, he will guide you into all the truth; 
for he will not speak on his own, but will speak 
whatever he hears, and he will declare to you the 
things that are to come. 14 He will glorify me, be-
cause he will take what is mine and declare it to 
you. 15 All that the Father has is mine. For this 
reason I said that he will take what is mine and 
declare it to you.” 

The holy gospel of the Lord 

Sermons Part 3 

John calls the Holy Spirit the spokesman, the law-
yer. Imagine a defense attorney speaking your 
case because he knows you inside out. Have you 
heard of the astronaut and the doctor who talked 
together about faith:  



Astronauten sa: Nå har jeg vært ute i 
verdensrommet og jeg har ikke sett noen Gud 

verken i himmelen eller på jorden. Legen sa: Nå 
har jeg operert mange menneskehjerner og jeg har 
aldri sett en tanke. Men jeg vet at jeg tenker og jeg 

vet at Gud finnes både i himmelen og på jorden.  

Ånden er som vinden, vi ser den ikke, men vi kan 
se hva den gjør, på samme måten er Den Hellige 
Ånd virkelig.  

Vi leste at Synden er at de ikke vil tro på Jesus og 

at Ånden skal veilede oss til hele sannheten. 
Dommen er ikke at vi skal bli dømt, men at denne 
verdens fyrste er dømt. Vi har et valg om hvem vi 

vil følge og tro på. For straffen tok Jesus på seg og 
om vi vil tro på det, så kommer vi ikke for 
dommen: Vi blir frikjent, selv om vi er skyldige, 
for en annen har tatt på seg skylden for oss.  

Ånden vi mottar, er Gud skaperen og Jesus 

frelseren, som ikke lenger er bundet til tid og sted. 
Ånden er Gud i virksomhet over hele jorden 
samtidig, han har ingen grenser, tiden stopper ham 

ikke.  Hver den som på kaller ham skal bli frelst.  

Pinse er den dagen vi oppdager at den hellige Ånd 
egentlig er Kjærlighetsånden, den varmen som 
strømmer gjennom marg og bein når kjærligheten 

får slippe til mellom oss. Den gode  hellige Ånden 
kjenner vi, og når vi lar den Ånden får råde, da er 
vi i kontakt med Gud og vi kan kjenne at Jesus er 

hos oss som han har lovet da han sa: Se jeg er med 
dere alle dager inntil verdens ende. Gud er den 
Ånden som svevde over vannene før verden ble 

skapt, det er han han som blåste livs pust i oss da 
vi ble til. Han er til stede og nær her og nå. 
Gåtefullt, men likevel sant.  

Men.. Kan vi moderne mennesker tro på ånder? 

Nei, vi tror ikke på Ånder sånn i alminnelighet. 
Men vi har alle vært inne i et rom, eller kommet 
inn i et rom der det har skjedd noe grusomt, der 

mennesker har gjort hverandre veldig vondt. Når 
stillheten senker seg etterpå, og skaperen eller 
skaperne av den åndelige krigen har forlatt 

rommet, så hender det at vi fremdeles kjenner det 
kalde gufset som ligger igjen i rommet, en slags 
ond ånd som gjør at vi blir redde eller følger et 
sterkt ubehag. Men vi bekjenner ikke og tror ikke 

på slike ånder og makter. Tvert imot, vi forsaker 
dem slik som vi sier før hver dåp.  Jeg forsaker 
djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. 
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The astronaut said: Now I have been out in space 
and I have not seen any God either in heaven or 
on earth. The doctor said: Now I have operated on 
many human brains and I have never seen a 
thought. But I know that I think and I know that 
God exists both in heaven and on earth. 

The Spirit is like the wind, we do not see it, but 
we can see what it does. In the same way the Holy 
Spirit is real. 

We read that Sin is that they will not believe in 
Jesus, and the Spirit will guide us to the whole 
truth. The judgment is not that we should be 
judged, but that the prince of this world is judged. 
And we have a choice about who we want to fol-
low and believe in. Jesus took the punishment up-
on himself. If we want to believe that, then we do 
not come for judgment. We are acquitted, even if 
we are guilty, because someone else has taken the 
blame for us. 

The Spirit we receive, is God the Creator and Je-
sus the Savior, who is no longer bound to time 
and place. The Spirit is God in action all over the 
earth at the same time, he has no boundaries, time 
does not stop him. Everyone who calls on him 
will be saved. 

Pentecost is the day we discover that the Holy 
Spirit is really the Spirit of Love, the warmth that 
flows through the marrow and bones when love is 
allowed to pass between us. We know the Holy 
Spirit, and when we let that Spirit rule, then we 
are in contact with God and we can feel that Jesus 
is with us as he promised when he said: Behold, I 
am with you always, to the end of the age.  God is 
the Spirit who hovered over the waters before the 
world was created, he is the one who breathed life 
into us when we were created. He is present and 
near here and now. Mysterious, but yet true. 

But can we modern humans believe in spirits? No, 
we do not believe in spirits in general. But we 
have all been inside a room, or entered a room 
where something cruel has happened, where peo-
ple have hurt each other very much. When the si-
lence subsides afterwards, and the creator or crea-
tors of the spiritual war have left the room, it hap-
pens that we still feel the cold fumes left in the 
room, a kind of evil spirit that makes us afraid and 
uncomfortable.  But we do not confess and do not 
believe in such spirits and powers. On the contra-
ry, we forsake them as we say before…  each bap-
tism. I forsake the devil and all his works and all 
his being.  



Vi vil ikke holde fast på det onde og heller ikke på 
alle de andre onde maktene som finnes, de som vil 

gjøre oss vondt, for de er ikke evige verdier, de er 
skapt og de er forgjengelige. Men Skaperen vår har 
makt til å overvinne alle slike onde åndsmakter. 

Gud kan overvinne alle slike onde makter, likesom 
når mørket forsvinner når lyset tennes. Selv om 
ondskapen er veldig reell en stund, kan den 

overvinnes..  

Vend om og la dere døpe, sa Peter, da får dere 
tilgivelse og mottar Den hellige Ånds gave.  

Når vi blir fylt av den hellige Ånd, så er det Gud 
selv som er der hos oss. Gud blir ikke lenger bare 

en fjern far som har gitt oss noen bud som vi skal 
følge, Jesus blir ikke bare en skikkelse som vi kan 
lese om i en bok, Nei han kommer til oss og fyller 
vårt sinn og vårt hjerte med sin kjærlighet og fred 

og opplyser oss om hvordan det hele henger 
sammen. Da forstår vi ikke lenger bare med 
hodene våre, da forstår vi med hjertene og med 

sinnet og med følelsene - at vi er elsket og at hans 
kjærlighet strømmer gjennom oss - slik at vi blir i 
stand til å elske mennesker vi ikke liker, tåle 

brødre og søstre vi ikke kan fordra, og forstå at 
Gud elsker hele verden.  

Vår Herre, Han som verden ikke kjenner, selv om 
hele verdens mennesker har fått ånden i 

fødselsgave, og alle er skapt i Guds bilde. Alle har 
fått åndelige egenskaper, men det likevel mange 
som ikke kjenner ham. De bruker sine åndelige 

egenskaper til å skape sine egne guder. 

Jesus viser en enorm kjærlighet, ikke bare til sine 
disipler, men til alle han møter. Og han viser en så 
enorm tro på menneskene, både på kvinner, og på 

barn, på fremmede, på spedalske og syke og store 
syndere, og samtidig: Når vi møter Jesus, møter 
han oss alltid med en enorm utfordring, følg meg, 

sa han til disiplene, og jeg vil gi dere min Ånd som 
skal følge dere alle dager. Ingen kan gå uberørt fra 
et møte med Jesus. Det gjør fremdeles noe med 

oss, møte med det hellige, møte med den 
guddommelige, som ikke lenger er langt der opp i 
himmelen, men som er kommet nær, for etter 

pinsedag, etter dåpen, har han berørt oss, som 
vannet berørte barnets hode, og i nattverden er han 
bokstavelig talt kommet inn i oss, og nå på in-
person gudstjenester skal dere få del i nattverdens 

gave. 
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We do not want to hold on to evil nor to all the 
other evil forces that exist, those who will hurt 
us, for they are not eternal values, they are cre-
ated and they are perishable. But our Creator 
has the power to overcome all such evil spirits,  
as the darkness disappears when the light is 
turned on. Even though the evil is very real for a 
while, it can be overcome.   

Repent and be baptized, said Peter, and you will 
be forgiven and receive the gift of the Holy 
Spirit. 

When we are filled with the Holy Spirit, it is 
God himself who is there with us. God is no 
longer just a distant father who has given us 
some commandments to follow, Jesus is no 
longer just a figure we can read about in a book. 
No, he comes to us and fills our minds and our 
hearts with his love and peace and enlightens us 
on how it all fits together. Then we no longer 
understand only with our heads, then we under-
stand with our hearts and with our minds and 
with our emotions - that we are loved and that 
his love flows through us - so that we become 
able to love people we do not like, endure broth-
ers and sisters we cannot stand, and understand 
that God loves the whole world. 

Our Lord, He whom the world does not know, 
even though all the people of the world have 
received the spirit as a birthright and are created 
in the image of god. All have received spiritual 
qualities, yet many do not know Him. They use 
their spiritual qualities to create their own gods. 

Jesus shows tremendous love, not only to his 
disciples, but to everyone he meets. And he 
shows such an enormous faith in people, both in 
women, and in children, in strangers, in lepers 
and in sick and great sinners, and at the same 
time: When we meet Jesus, he always meets us 
with an enormous challenge, follow me, He said 
to the disciples, and I will give you my Spirit 
that will follow you every day. No one can go 
untouched from an encounter with Jesus. It still 
does something to us, meeting with the sacred, 
meeting with the divine, who is no longer far up 
in heaven, but who has come near. For after 
Pentecost, he has touched us, as the water 
touched the child's head in baptism, and after 
the Communion he has literally come into us, 
and now at when we have in-person worship 
services you will receive the gift of the Lord's 
Supper. 



Gud gir oss sin Ånd og likevel okkuperer 
han ikke våre tanker og vårt sinn, han er der 

og venter på å få slippe til med sin varme og 
sin kjærlighet og sitt lys.  Ånden er altså 
ikke bare en fantasi, bare fordi vi ikke kan 

se Ham eller Henne. Tankene våre er også 
virkelige selv om vi ikke kan se dem heller. 

 

Ære være Faderen og Sønnen og Ånden 
som var og er og blir en sann Gud fra 

evighet og til evighet AMEN 

Salme etter prekenen:  

236: Det skal ei skje ved kraft og makt 
1,4,6,7 

 

Bønn: Du gode Helligånd, deg vil vi takke 
og prise, du Guds lys i vårt mørke, Guds 

kraft i vår svakhet og Guds trøst i vår sorg.  
Når du kommer, blir livet til. Når du taler, 
får ordet makt.  

Når du rører ved oss, finner våre urolige 
hjerter fred i troen på Jesus Kristus, Guds 
enbårne sønn. Kom til oss og gjør det 

åpenbart for alle at i Kristus er Guds frelse 
kommet til verden, så verden kan bli 
overvunnet og med tro og glede kan vi gå 

inn i hans rike hvor alt er lys i lys fra 
evighet til evighet.  

Amen  
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God gives us His Spirit and yet he does not 
occupy our thoughts and our minds. He is 
there waiting to be released with his warmth 
and his love and his light. So the spirit is not 
just a fantasy just because we do not see him 
or her. We know that our thoughts are real, 
but no one can see them either.  

 

Glory be to the Father and to the Son and to 
the Holy Spirit as it was in the beginning is 
now and ever shall be. Amen 

The hymn after the Sermon: 

HSSN 76 O Day Full of Grace 

 

Prayer: You Holy Spirit, we will thank and 
praise you, you God's light in our darkness, 
God's power in our weakness and God's 
comfort in our sorrow. When you come, you 
give us life. When you speak the word, you 
give us power. When you touch us, our trou-
bled hearts find peace in the faith of Jesus 
Christ, the only begotten Son of God. Come 
to us and make it clear to all that in Christ - 
God's salvation has come into the world, so 
that the world may be overcome, and we can 
enter into his kingdom with faith and joy 
where everything is light in light from eter-
nity to eternity. 

Amen 


