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Søndag før pinse – 28. mai 2017
Prekentekst: Joh 15, 26 – 27
Lesetekst I: Hag 2,3 – 9 el. Ap.gj 1,12 – 14
Lesetekst II: 1 Pet 4,7 – 11

På vei mot pinse
Påskehøytiden er for lengst lagt bak oss dette året. Påsketiden er også til ende. For tre dager siden
var det Kristi himmelfartsdag. Denne søndagen er det søndag før pinse og ”Ånden var ennå ikke
kommet”. Hva slags søndag er dette? Vi er i ventemodus, for Ånden skal komme!
Hvordan opplevde Jesu disipler disse dagene etter Kristi himmelfartsdag? Det må unektelig ha
vært en spesiell tid for dem. De hadde i omtrent tre år vært sammen med Jesus, opplevd hans
forkynnelse og undervisning, hans mange undergjerninger og mye mer. Så kom påske. Jesu
dramatiske død, og så oppstandelsen! Innholdsrike dager. Kontrastfylt til det ytterste.
Så fikk de være sammen med den oppstandne i førti dager. Da talte han med dem om ”det som
hører Guds rike til” (Ap.gj 1,3). Det må ha vært et fantastisk bibelskolekurs!
Så var det over. Jesus fòr opp til himmelen, til sin Far. Tomrommet var til å ta og føle på.
Før han forlot dem, sa Jesus til dem at de ikke skulle ”forlate Jerusalem, men vente på det som Far
har lovet” (Ap.gj 1,4) .
Så finner vi dem igjen på salen i Jerusalem, sammen med noen flere av Jesu venner. Der ”holdt de
trofast sammen i bønn” (Ap.gj 1,14). Der ble også Mattias valgt til apostel, i stedet for Judas. Så
kom altså Pinse, men i dag er vi i ventetiden.
Ventetiden.
I denne ventetiden blir vi minnet om det som skal skje når Ånden kommer. Vi blir undervist om
hva dette betyr. For mens Jesus ennå var sammen med disiplene, forsøkte han å forberede dem på
det som skulle skje når han skulle forlate dem. På samme måte kan det være viktig for oss å se litt
nærmere på noe av den undervisning Jesus hadde om det som skulle skje etter at han hadde fart
opp til himmelen, og ikke minst om Ånden som skulle komme.
Avskjedstalen
Et av de avsnittene i Det nye testamente der Jesus taler mye om dette er det som gjerne er blitt kalt
hans avskjedstale. Den er gjengitt i Joh 14 -16. Vårt korte tekstavsnitt er hentet fra denne talen,
kap. 15,26 – 27.

Med tanke på at han skulle forlate dem, formidler Jesus her trøst, omsorg og oppmuntring. Flere
ganger minner han dem om løftet om Den hellige ånd som skulle bli gitt til dem. Han minner dem
også om at siden de har valgt å følge ham, må de også være forberedt på at de kan bli hatet og
forfulgt av andre mennesker.
Talsmannen – sannhetens Ånd
Jesus bruker to betegnelser på Den hellige ånd i vår tekst. Han er Talsmannen og sannhetens Ånd.
Når vi ser disse to uttrykkene sammen, kan vi si at det Talsmannen gjør og formidler er
gjennomsyret av sannhet. På samme måte som Gud er sannhet, og på samme måte som Jesus
tidligere i avskjedstalen omtaler seg selv som Sannheten, så er hele Talsmannens virke preget av
sannhet. Han kan ikke stille spørsmål ved Guds ords sannhet, han kan ikke fornekte Guds ord, han
sår ikke tvil om Ordet.
Talsmannen skal vitne om Jesus. I kap. 14, 26 utdyper Jesus noe av dette når han sier at han ”skal
lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.” Sagt med andre ord: så skal Talsmannen
åpenbare Jesus for dem. Han skal vise dem sannheten om Jesu død og oppstandelse, at han døde
en stedfortredende død for menneskenes synd og skyld. Han skal også åpenbare at det finnes ingen
annen vei til frelse og livssamfunn med Gud, enn ved troen på Jesus.
Både disiplene den gangen, og vi i dag, er avhengig av denne Åndens åpenbarende gjerning for å få
del i denne troen og bli bevart i den.
- også dere skal vitne
Jesus minner så disiplene om deres vitneansvar. Også i dette er de helt avhengig av Den hellige
ånd. Når det er så viktig for Jesus å minne disiplene om at de skal få Ånden, så har det også med
det faktum å gjøre at de har en tjeneste å utføre for han. De skal være vitner. De har vært sammen
med Jesus og de skal vitne om det de har sett og hørt hos ham.
Her er vi ved selve grunnlaget for all vitnetjeneste og all misjonsvirksomhet. Mennesker som har
møtt Jesus og ved dåp og tro har fått del i frelsen, og ved det også fått Den hellige ånd, er kalt til å
være vitner om det de har sett og hørt.
Så ser vi fram mot pinsehøytiden, og takker Gud for Åndens utrustning til liv og tjeneste.
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