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Kristi himmelfartsdag – 30.mai 2019

Prekentekst: Joh 17,1-5
Lesetekst I:   1 Sam 2,1-9 / Apgj 1,1-11
Lesetekst II:  Ef 1,17-23

Oppmuntring

Teksten på himmelfartsdagen er i år full av oppmuntrende poeng.
1) Her er assosiasjoner til innledningen av Lukasevangeliet. Der er hovedpoenget 

påliteligheten i evangelistenes fortelling om Jesus.

2) Her er svært overbevisende om de klare bevis på at Jesus hadde oppstått.

3) Her er kraftfulle understrekinger av Åndens store rolle:
 

a) Åndens virke gjennom det budskapet Jesus ga til apostlene (v.2).

b) Åndens  komme  pinsedag  -  og  den  tilhørende  åndsdåpen (v.4-5).  Den  innebærer
oppfyllelsen av f.eks.  Esek 36,25-27 om full  renselse og  nytt  liv  som hører  den nye
pakten til.  Når  det  gjelder  oss  (som ikke hadde vært innesluttet  i  Jesu følge  i  hans
jordeliv), er åndsdåp et uttrykk for samme sak som gjenfødelse.

 
c) Åndens kraft til frimodig grensekryssing med evangeliet (v.8).

4) Lukas gir oss her Jesu aller siste ord. Deretter beskriver han hva som foregikk på det rent
ytre plan da han for opp fra dem. En forkynner har lov å gå videre og løfte fram en hel del
tekster som beskriver himmelfartsdagens store budskap: 

a) Tekster om Jesu makt og suverenitet, fordi han nå bærer navnet over alle navn, se Ef
1,17-23. Han er misjonens Herre og den enkelte kristnes Herre. Likesom de kristne i
Efesus skal vi slippe å frykte for at onde makter skal rive oss ut av Guds hånd.  

b) Tekster om Jesus søm  øverstepresten  ved Faderens høyre hånd. Han ber for oss slik
han  gjorde  for  disiplene  i  Joh  17.  Ja,  Hebreerbrevet  forteller  at  han  er  vår
forsvarsdadvokat. Han «åpenbares han for Guds åsyn for vår skyld» (Hebr 9,24). Denne
rollen utfører han så effektfullt at  ingenting kan fordømme den som tar sin tilflukt til
Jesus. «Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han
sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss» (Rom 8,34). Det er dette
Lina Sandell beskrev slik «Jeg har en broder ved Guds side som alltid treder fram for
meg.»

Kjære med-predikant. Tillat deg denne dagen å trøste dem som kjemper med anfektelse,
og som kjenner på syndens daglige plage.
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Himmelfartsdagen er tilbakeskuende

Den  er  forankret  i  juledag,  langfredag  og  påskedag.  For  det  er  han  som ble  født  som
menneske, døde for våre synder og oppsto for å gi oss evig liv – det er han som denne dagen
«for opp til himmelen», og som «sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd».

Himmelfartsdagen er fremadskuende

Den peker fram imot pinsedagen og gjenkomstdagen. Vårt store oppdrag er å forkynne 
evangeliet i Åndens kraft inntil han kommer.

…..

Hvis jeg skulle velge å preke tematisk denne dagen, ville jeg i år ha tatt utgangspunkt i de to
siste punktene ovenfor. 
Godt mot. Måtte Guds Ånd gi deg lys, overbevisning og glede under forberedelsen.
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