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Søndag før pinse – 12. mai 2013
Prekentekst: Joh 16, 12-15
Lesetekst I: 1 Kong 19,3b-13
Lesetekst II: 1 Joh 5,6-12

Under Åndens veiledning
Til dagen
Søndagene i påsketiden er festdager. Det begynner med Quasimodogeniti – ”som de nyfødte
barn”. Så følger de i rekkefølge: Misericordias Domini – ”Herrens barmhjertighet”, Jubilate,
Cantate, Rogate – be! Og så Kristi himmelfartsdag 40 dager etter påske og til slutt Exaudi –
hør! Exaudi er hentet fra Salme 27,7 ”Hør meg, Herre, når jeg roper.”
Dagens preg merkes av at søndagen ligger mellom Kristi himmelfartsdag og Pinsedag.
Kristus har forlatt disiplene og de kristne, men Den hellige Ånd er enda ikke kommet som
den andre talsmann. Epistel- og lektietekstene taler om Guds og Kristi løfter om å være med
Guds folk mens de venter og går på løftenes vei. Jamfør profeten Haggai 2,4: ”Gå i gang med
arbeidet! For jeg er med dere, sier Herren over hærskarene.” Videre 1 Pet 4,10: ”Tjen
hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds
mangfoldige nåde.”
I evangelietekstene vendes blikket utover mot verden og disiplenes oppdrag i verden. Joh
15,27: ”Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.” Den gamle
kollektbønnen understreker også dette perspektivet, når det heter: ”Herre Gud, himmelske
Far, du har ved din Hellige Ånd kalt oss til å vitne om din sønn Jesus Kristus. Da verden ikke
kan tåle dette vitnesbyrd, men alltid står det imot, ber vi om kraft til å være tro mot dette
kall, også under kors og trengsel.”
Til teksten
Jesus vender seg i vår perikope til disiplene og den kommende kirke. Når Jesus sier at han
enda har mye å si disiplene, betyr ikke det at der vil bli nye åpenbaringer etter hans død.
Jamfør 15,15 der Jesus sier at han har sagt dere alt. Det betyr at de enda ikke har forstått alle
ting, men at Sannhetens Ånd, som skal komme, skal veilede dem og opplyse dem om det de
har fått.
Under Åndens veiledning skal disiplene ikke bare få en større intellektuell forståelse av hva
Jesus har sagt og lært dem, men ledes til et liv i overensstemmelse med Jesu ord jamfør
8,31f. På samme måte som for Jesus selv (jamfør 1,17; 12,49; 14,10) taler heller ikke
Sannhetens Ånd ut fra seg selv, men sier det han har fått fra den ene sanne Gud. Det

eskatologiske aspektet i, ”kunngjøre dere det som skal komme”, kan være det som hører til
den siste tiden, eller som Brown understreker; at Ånden gjør Jesu ord levende for hver
generasjon i kirken.
Siste verset understreker enheten mellom Faderen, Sønnen og Ånden. Der kommer ikke noe
nytt eller særegent fra noen av dem. Alt det Faderen har, blir gitt videre ved Sønnen og
Ånden.

Til prekenen
1 Det jeg har fått – i Kristus. Trekk linjene til påsken!
2 Det jeg har løfte om – ved Ånden. Se frem mot pinsen!
3 Det jeg har kall til – i verden. Den realiserte eskatologi.
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