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Prekentekst: 1 Kong 19,3b-13 / Apg 24,10-21
Lesetekst I: 1 Joh 5,6-12
Lesetekst II: Joh 16,12-15

Hvor finner vi sannhet?
En søndag med uro, redsel og forventning
Søndag før pinse er en helt spesiell dag. De første søndagene etter påske skinner oppstandelseslyset
i mange kirker, mens tekstene viderefører påskebudskapet og møter med den oppstandne. Så
kommer Kristi Himmelfartsdag med sitt perspektiv, før altså denne midt-imellom-søndagen møter
oss. Søndagen mellom himmelfarten og pinsen. En slags advent - en forventning om det som skal
komme. Samtidig en dirrende uro, tvil og fortvilelse blant disiplene og de som hadde fulgt Jesus. I
noen kirker markeres også dette ved at oppstandelseslyset – Kristuslyset – ikke tennes denne
dagen. Lyset som ble tent på påskedag, det ble på en måte blåst ut, da Jesus ble løftet til himmelen
og ikke lenger vandret fysisk blant dem. De hadde løftene og misjonsbefalingen med seg – men
også redselen og usikkerheten. Hva nå?
Det er mange som kan kjenne seg igjen i denne usikkerheten, tvilen og mangelen på frimodighet i
deler av livet. Det kan gjerne være en del av temaet for dagen – altfor mange trekker seg stille ut fra
fellesskapet, fordi de ikke føler at det er rom for tvil og usikkerhet. At det gis for lettvinte svar i den
grad det overhode berøres.
Én sannhet
I våre dager har «fake news» og «faktasjekk» fått ekstra aktualitet. Nyheter spres som ild i tørt
gress gjennom medier generelt, og sosiale medier spesielt. Og hvordan kan man vite sikkert hva
som er sannhet? Sannhet kan også oppleves helt forskjellig: se neste undertema.
Sannhetens Ånd skal veilede til hele sannheten. Gud ble herliggjort gjennom Jesu død på korset og
hans seiersrike oppstandelse. Det er vanskelig å fatte dybden i det nå, og det måtte være enda
vanskeligere bare noen uker etter at det hadde skjedd.
Treenigheten: Jesus har gjennom sitt liv, sin lidelse og oppstandelse herliggjort Faderen. Nå er det
Ånden som skal ta bolig i alle troende og herliggjøre Sønnen og åpenbare sannheten. Den gode
sannheten. «Frykt ikke, jeg kommer til dere med en stor glede..» lød det for gjeterne på
hyrdemarken, om en glede for alle mennesker.
Sannheten er ikke av en slik beskaffenhet at den kan fattes helt og fullt i ett nå. Vi forstår stykkevis
og delt, som Paulus skriver, og vi ser nye dybder og høyder etter hvert som livet og troen tar oss
med inn i nye landskap.
Sannhet kan også oppleves som truende. Både fordi Ånden gjennomskuer synd og fordi sannhet
innebærer at der er noe som ikke er sannhet. At vi må ta stilling. Samtidig må vi ikke glemme at
ordene 'kjærlighet' og 'å elske' blir gjentatt 25 ganger i kapitlene 13-17 i Johannesevangeliet.
Sannhet og kjærlighet hører sammen.

Fantes Den hellige Ånd i det gamle testamentet, ble jeg spurt nylig. Jo, den var der helt fra starten
av, men den ble bare gitt til utvalgte profeter og konger. Snart skjer det noe nytt. Pinseunderet er
nettopp at Ånden tar bolig i alle som tror.
Bare én sannhet?
Under forsoningsarbeidet BridgeBuilders er det blitt tydelig at israelere og palestinere bærer på
hver sine sannheter. Hver for seg er mye av det de har sett og hørt sant, men de har ikke sett «de
andres» perspektiv. «De andre» blir bare fiender og passer inn i «sannheten» nettopp som fiender.
Den unge checkpoint-soldaten i møte med palestineren som hadde kastet stein på chechpointsoldatene: det ble et rått og brutalt møte for dem begge. Hvordan kunne den andre være soldat for
et sånt system? Hvordan kunne han gå til angrep på hennes soldatkolleager som gjorde en ærlig
innsats for å beskytte eget folk og land? Først gikk de verbalt i tottene på hverandre. Så lyttet de til
hverandre.
Etter hvert kom erkjennelsen: Mitt folk har gjort ditt folk vondt. Denne tøffe erkjennelsen skapte
ny forståelse, ja, også kjærlighet til hverandres folk.
Så kom krigen mellom Israel og Gaza (2014). I en aktiv krigssituasjon er det vanskelig å holde fast
på forsoning og kjærlighet. Angelica tenkte at skulle BridgeBuilders være verdt noe som helst, så
måtte de kunne dele det som var vanskelig også da. Hun sendte sms til Ramallah om forbønn for
lillebror som skulle sendes inn som fotsoldat i Gaza, hun var så redd for han – men hun ventet seg
bare utskjelling i retur. Få minutter senere ringer telefonen fra Ramallah: «La oss be med en
gang». Så ba de sammen gjennom krigsdagene. For hverandres familier og for hverandres folk. De
hadde sett inn i sannhet om forbrødring fordi det finnes en grensesprengende kjærlighet.
Sannhet som setter fri
Den sannheten Ånden bringer inn i våre liv – er en sannhet som setter fri. Og den som åpner seg
for denne sannheten, vil også fylles av kjærlighet. De følges ad. Det skal synes på oss når
Sannhetens Ånd har tatt bolig i oss: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet,
godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Hvordan synes det i vårt lokalmiljø at det er
mennesker som tror og er fylt av Ånden?
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