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PREKEN
1.

BIBEL OG BØNN

Johannes 14,23-29
Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal
komme til ham og ta bolig hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Og det
ord dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg sagt dere mens
jeg ennå er hos dere. 26Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han
skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. 27 Fred etterlater jeg dere, min fred gir
jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. 28 Dere hørte
at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg
går til Faderen, for han er større enn jeg. 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal
tro når det skjer.
Be en bønn.

2.

PINSE OG DEN HELLIGE ÅND – HVA ER DET?

Pinse – hva er det? Folk flest aner ikke. De vet om jul og sånn ca om påske- Men pinse? Istedenfor å
ønske velkommen til pinsedag kunne vi sagt velkommen til fjerde utfartshelg i mai.
Men vet vi det da, hva pinse er? Vi gjør vel det, men det er enklere å forklare hva jul og påske er enn
pinse. Det sies at kirken får de sektene den fortjener. Pinsevennene er ikke sekt men våre troende
venner, men det rekker langt på vei å si at pinsebevegelsen startet fordi kirken ikke hadde rom for det.
Når kirken neglisjerer noe i bibelens budskap blir det ikke borte, men plukkes opp av andre som er i
stand til å sette det på dagsorden.
Så er jeg pinsevenn? Nei, jeg er som Espen ikke pinsevenn som betegnelse på kirkesamfunn. Jeg er
lutheraner. Pinsehistorien er Den Hellige Ånd som fyller disiplene, de får talegaver og frimodighet til
å fortelle om Jesus og kirken blir til. 3000 kom til tro, ble døpt og fikk Den Hellige Ånd den aller
første pinsedagen.
Når Jesus forteller om talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende, så kommer han i Jesu
navn. Han skal lære og minne disiplene om alt Jesus har sagt. I Galaterne 4,6 står det: ”Fordi dere er
barn, har Gud gitt sin Sønns ånd i våre hjerter.” DHÅ er Jesus i blant oss i dag. DHÅ er Jesu ånd.
DHÅ er den som lærer oss om, minner oss om Jesus. Det er han som gir oss jul og påske. Det er han
som gir oss kirken, menigheten og gir den liv.

3.

JEG EN PINSEVENN?

Er jeg pinsevenn? Selvfølgelig er jeg pinsevenn. Jeg er jo kristen! Uten pinsen hadde ingen av oss
noen gang hørt om Jesus. Selvfølgelig er jeg pinsevenn. Som et bilde på det tenkte jeg at det er som å
gå birkebeinerrennet uten å få noe mat og drikke underveis, men det blir feil. Det kan jo la seg gjøre.
Det er riktigere å si at det er som å gå birkebeinerrennet uten ski. Og da er ikke poenget om Thomas
og Harald eller noen andre hadde greid det på et eller annet vis. Men poenget er at da er du ikke
kvalifisert til å være med. Da får du melde deg på birkebeinerløpet isteden. Uten ski så kan du ikke
være med i birkebeinerrennet en gang. Uten pinsen og DHÅ , Jesu ånd, så er det ingen kristne. Da er
vi noe annet. Pinsen og DHÅ blir som programvaren på PC’n. Internett med all sin informasjon ligger
der ute, PC med alle sine muligheter står der, men uten programvare så får man ingen kontakt. Får
ikke tatt i bruk PC’ns muligheter og ressurser. Det er svart, dødt og uten innhold og liv. Du kommer
ikke videre helt uten Widerø, sa visstnok biskop emeritus Øystein her forrige søndag. Men jeg sier
dere, du kommer ikke en gang om bord uten DHÅ
Hvem her kan leve et hellig liv, være en Jesu disippel uten DHÅ og hans kraft? Hvem kan bli fylt av
Jesus fred uten ved DHÅ? Hvem kan bevare troen og stå i mot denne verdens verdier og
virkelighetsforståelse, hvem kan holde fast på Guds usynlige verden uten å ha DHÅ?
Rekk opp hånda alle sammen. Hold den oppe. Er det noen pinsevenner her? Ja, her er det fullt av
pinsevenner.

4.

DEN HELLIGE ÅND BOR I MEG

Templet ble i GT regnet som sted hvor Gud ved sin Hellige Ånd bodde. Pinsedag ble Ånden øst ut
over alle Jesu venner og disipler, og vi er hver enkelt et tempel for DHÅ som Paulus sier i 1 Kor 6,19.
Du og jeg er fra vår dåp et tempel for Den Hellige Ånd. Hva betyr det for oss at DHÅ bor i deg? At du
er en bolig for Guds Ånd, for Jesus selv? Er det utrolig spennende? Er det skremmende? Er det fjernt?
Gud bor i deg og meg ved sin Ånd.
Det er litt av alt for meg. Fjernt fordi jeg stadig føler meg som lite åndelig, så dau og dvask. Er det
mulig at DHÅ bor i meg? Han må jammen meg være mye ute og fly! Også er det skremmende. Gud
har tatt bolig i meg. Jeg som bare vil være som alle andre, og ikke skille meg ut. Jeg vil styre livet mitt
selv og leve sånn jeg vil. Skremmende at Gud sjøl skal bo i meg og ha noe å si.
Men det er også utrolig spennende. I meg så har Gud et kontaktpunkt, en base, et tilholdssted. Jesus og
alt han er, er i meg. Det løfter min hverdag, mine valg, mitt liv og det jeg pusler med opp. Det gir en
dimensjon til alle begrensninger jeg ellers lett ser. Jeg kan folde mine hender og vite at Gud selv er i
fingrene som fletter seg. Jesus selv er der når jeg ber sammen med en som er syk. I mitt mangfoldig
tanke- og følelsesliv beveger også Gud seg med sitt Ord, med sin kjærlighet. Han kan minne meg om
ting. Lede meg på min vandring. Det er spennende. Jeg trenger ikke å bli høy på pæra, men gå rundt
med et lurt smil. Og når jeg av og til også med ord kan fortelle noen om troen min, så er Jesus der med
meg og hjelper meg. Tror på meg. Heier på meg.
La oss være mer frimodige med at vi har Guds ånd. At Gud kan minne oss på noe. At det er Gud selv
ved sin Ånd som vi erfarer i det som rører seg i oss. At vi kan be med håp og tro for hverandre når vi
sliter og er syke. At når vi sier noe om troen vår til andre så gir DHÅ ordene våre liv og kraft.
Mennesket er et åndelig vesen, og i kirka, i Fjellhamar kirke så kan vi møte menneskers åndelige
behov. De trenger ikke løpe til spåkoner og tarotskort, og healere. De kan komme hit til oss. Vår
egenart er ikke kirkekaffe, grønne utfordringer, aktiviteter for barn og unge, høye konfirmanttall eller
salmebok. Vår egenart er at vi tror på en usynlig verden, en åndelig virkelighet. Og den har Gud ved
Jesus og sin Hellig Ånd vist oss til dels store glimt av. Ikke minst fordi den er i oss hver enkelt og den
er midt i blant oss nå.

En gudstjeneste er full av åndelighet, av handlinger som åpner for den usynlige verden. I bønn og
stillhet, i lovsang og tilbedelse, i Guds ord som vi får høre gjennom lesning og forkynnelse. I nattverd
og dåp trenger den usynlige verden på mer konkret enn noen gang. Og DHÅ i oss og i blant oss gir liv
til alt. Den er programvaren i vårt hjerte som åpner ordet, sangen, bønnen og nattverden så det gir oss
mening og hjelp, rettledning og oppmuntring.

5.

NÅR GUD VIL SI OSS NOE

Når vi samles som menighet i Fjellhamar kirke i Jesu navn så har Gud noe han vil si oss. Og det gjør
han i all hovedsak gjennom gode forberedelser hos alle oss som bidrar i gudstjenesten. Staben var på
gudstjenestetur i England i mars, og vi var på veldig ulike gudstjenester. Felles for dem alle var at de
var godt forberedt og hadde mange medvirkende. Gode forberedelser og mange medvirkende jobber vi
med her også. Men så kan det være at DHÅ rører ved den enkelte av oss i en gudstjeneste. Og kanskje
vil Gud forsterke noe ettersom vi er sammen gjennom en gudstjeneste. Kanskje får noen et ord, et
budskap i tunger, et bilde som Gud vil si oss som menighet eller en enkeltperson noe med. Det har vi
lite erfaring med, og lite kultur for. Og det må vi nok snakke mer om hvordan vi skal skape. Men
poenget mitt nå er at vi har med en levende Gud å gjøre, med hans Ånd som kan minne oss om ting og
som gir oss gaver. Vi går glipp av noe når vi ikke har rom for det. Gjennom et budskap, et ord, et bilde
kan Gud nå inn til kanskje en som trenger det veldig. Som en personlig hilsen og berøring fra den
usynlige verden.
Hvis dere ligner på meg så begynner den skremmende siden å røre på seg igjen. Fint med budskap og
bilder og sånn, men jeg vil ikke stå fram med det. Ikke bruk meg. På søndag var det
kveldsgudstjeneste, pusterom her i kirken, og som vanlig var det en som delte tanker om tro. Denne
gangen Johannes Morken. Gjennom det han sa så traff noe meg. Gud gjøre noe klart for meg. At jeg er
mer opptatt av hva mennesker rundt meg tenker om meg, enn hva Gud tenker om meg. Jeg frykter
mennesker mer enn Gud. Dels gjennom det som ble sagt og dels gjennom bønnetiden etterpå. Når jeg
satt og tenkte på hvordan jeg vil reagere på det som Gud nå minnet meg om, og hvilken bønnestasjon
jeg skulle gå til, så slo det meg at jeg satt og tenkte på hva de andre ville tenke om meg. Jeg følte for å
gå og knele på alterringen, men var i samme øyeblikk i gang med å tenke på hva andre da ville tenke.
Har han problemer? Skal han vise hvor from han er nå? Det forsterket det DHÅ minnet meg på, og jeg
gikk og knelte i ettertanke, bønn og stillhet på alterringen. Og jeg tror kanskje det er noe DHÅ vil
utfordre flere av oss på. Oss som menighet. Hvordan vår egen anerkjennelse og gode rykte og andres
bekreftelse styrer oss. Vi blir mer opptatt av hva mennesker mener om meg og oss, enn hva Gud
tenker om oss. Vi er styrt av hva vi tror andre mennesker vil vi skal gjøre enn hva Gud vil vi skal
gjøre. Det gjelder meg og kanskje gjelder det deg.
I ulik grad er DHÅs aktivitet i blant oss utfordrende og kanskje skremmende. For noen kan det føles
utrygt, anmassende og flaut og dropper da heller å gå i kirka. For all del – der Guds Ånd er, er det
frihet. Ingen blir tvunget til noe. Vi kan slappe helt av. Vi bidrar selv med akkurat det vi vil. Gud har
stor respekt for hver eneste en av oss, våre grenser, følelser og valg. Her skal man kunne sitte ned,
lytte, være tilstede og gå hjem uten å måtte gi noe. Der Guds Ånd er, er det frihet.
Men om vi alltid selv kan velge hva vi gjør med det vi hører og kjenner på, eller ikke kjenner på, så
kan ikke Ånden la være å være virksom. Det er ikke mulig å samles som menighet her i Fjellhamar
kirke uten at DHÅ er blant oss og vil si oss noe. Å gå inn i Fjellhamar kirke vil innebære at du våger å
utsette deg for at Gud ved sin Ånd taler til deg. Til oppmuntring, trøst og glede. Om nåde og
kjærlighet. Om Jesus. Han inviterer deg til å ta i mot Jesus som din frelser, å komme til tro. Han
utfordrer til hellig liv. Til en grønnere livsstil, til andre prioriteringer som ektemann og pappa, til å vri
deg løs fra avguder som ditt eget vel regisserte renommé og omdømme, eller denne synlige verdens
suksessymboler – som penger, vinnerne, kropp og sex.

6.

AVSLUTNING

Kjære åndsfrender! Kjære pinsevenner! Jesus er her med oss ved sin Hellige Ånd. Når vi i dag folder
våre hender i bønn, når vi vender oss mot Gud i sang og tilbedelse, når vi mottar nattverden, når Ordet
deles og forkynnes – er himlens krefter virksom i blant oss. La oss være mer frimodige med at Gud
bor i oss, virker og taler til oss og gjennom oss. Her i Fjellhamar kirke kan et hvert menneske møte sin
Gud og sine åndelige behov. DHÅ vil oss vel og har mye godt han vil virke i oss. Aldri mot vår vilje.
Men han kan utfordrer vår vilje. For her i Fjellhamar kirke er Jesus konge og hans gode ånd er løs i
blant oss. Vi er litt gærne vi som våger å være her.

