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Nu gArieg hen til ham,
som har sendtmig, og ingen af jer sporgermig:
Hvor gAr du hen?Men fordi jeg har talt dette til icr,
har sorgenfyldt jeres hjer-

te. Dog, jeg sigerjer sand: heden:Det sr gavnligt for
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kommerTalsmandenikke
til ier, men nAr ieg gAr
jeg sende
herfra, sAvil"li
ham til ier. Og n{r han
kommer, skal han overbcviseverdenom synd og
om rctfardighed og om

Det var jo ikkc fsrste BrnB,Jesusden
sidsteaften, han var sammenmed sine
disciple, talte om sin egen dsd. Men
hans tale om sin dsd blev ikkc noget
positivt for dem fsr efter det helevar
overstAet
og HelligAndenkommet,
Forst siden sl disciplenede positive
konsekvenser
af hansdod. Men endnu
mens han er iblandt dem, giver han
dem i sit testamentcnogle forjcttelser, som ikke straks tager dereslammelsebort, knuget som de er af sorg

dom, om synd:at de ikke
tror pi mig, om retfardighed: at ieg gAr til Faderen,
og I ser-migikfe laengere,
om dom: ai denneveidens
fyrste er dsmt. Jeghar
endnumegetat sigejer,
men I tan ifte Uire Oit
nu. Men ndr han, sandhedensAnd, kommer,skal
han vejledejer til hele

thi han skal iksandheden,
ke tale af sig selv,men alt,
hvad han hsrer, skal han
tale.,og det,-der.ko.mmgr'
skal han forkyndeier. Han
skal herliggoremig, thi han
skal tageaf mit-og !o1kvnde jer det. Alt, hvad Faderenhar, er mit, derfor
sagdejeg, at han skal tage
af mit og forkvndejer det.

me, der er som dgd for de mange,
glemmerhan hellerikke, nir han eller
hun hviskerpAham i sin ensomhed.

tr€synd.For det er jo kun den,der har
Sonnen,der har livet. Og den der ikke
tror Ssnnen- men bliver i sin synd
- har ikke livet.

Jovistl Der er magtige perspektiver
forbundet med, at Jesusskulle blive
den fravarende.for nitop d. tunnr
han blive os alle lige nervarende. Og
airmJo sparr os fia aCielirualiiptl
s o m d e t er forbundetmed at skul l ;
msde ham pA hanshelligstJoJiffit;
tusindekilometer fra os og endnuflere tusindekilOmeterfra mangeandre.

Og. HelligAndenskal overbeviseom
retfandighed.Det er ikke helt let at
udrede,.hvad
der liggerheri. Men den
retfardighed,der talesom, sesi forhol dti l ,atJesusgA rti l Fader enogvel
at marke: bliver modtaget af Faqeren'
At Gud modtagerJesus,er vel Guds

Hvor gAr du hen?Men fordi jeg har talt dette til jer,
har sorgenfyldt jeres hjer-

kommer, skal han overbcviseverdenom synd og
om retfardighed og om

Det var jo ikkc fsrstegrng, Jesusden
sidsteaften, han var sammenmed sine
disciple,talte om sin egendod. Men
hans tale om sin dsd blev ikke noget
positivt for dem fsr efter det helevar
overstiet og Helliginden kommet.
Fsrst siden sA disciplenede positive
konsekvenser
af hansdsd. Men endnu
mens han er iblandt dem, giver han
dem i sit testamentenogle forjattelser, som ikke straks tager dereslammelsebort, knuget som de er af sorg
over at skullemiste ham, de havdesat
deresliv pA spil over for.
De, der skal levevidere,er lammetog
knuget. Han, som skal ds, mA troste
og pegepA de magtige perspektiveri
hansfraver.
For selvom han er fravarende er han
sine discipletil alle tider narvarende
ved HelligAnden,>talsmanden(,som
er trssterenog hjelperen.
Ja, netop som den fraverende kan
han blive alle menneskerpA alle steder
ligenarverende.
Kun i tjenestefor dennepointe glver
det meningat tale om, at HelligAnden
overgArJesus.I sin personvar Jesus
jo begrenset. I sit liv pA jorden var
han kun pA et geografisksted af gangen. Af den grund var dct begrenset,
hvem og hvor mangehan kunne msde.
Men anderledesbliver det, nAr Jesu
testamentcsattes i kraft og HelligAnden virker. Og dette testamentelover
kort og godt, at den fravcrendc Jesus
intet sted er mig mere n&rvarende,
end netopder, hvor ieg er.

nu. Men nAr han, sandhedensAnd, kommer,skal
han vejledejer til hele

derenhar, er mit, derfor
sagdejeg, at han skal tage
af mit og forkyndejer det.

me, der er som dsd for de mange,
glemmerhan hellerikke, nAr han eller
hun hviskerpAham i sinensomhed.

ne synd.For deter jo kun den,derhar
Sonnen,der har livet.Og dender ikke
tror Ssnnen- men bliver i sin synd
- har ikke livet.

Jovistt Der er megtige perspektiver
forbundet med, at Jesusskulle blive
den fravarende.For netop da kunne
han blive os alle lige nervarende. Og
dermedspareos fra de rejseudgifter,
som det er forbundet med at skulle
msde ham pi hanshelligstcdermange
tusindekilometer fra os og endnuflere tusindekilometerfra mangeandre.

Og Helliginden skal overbeviseom
retfardighed. Det er ikke helt let at
udrede,hvad der liggerheri. Men den
retfardighed,der talesom, sesi forhold til, at JesusgArtil Faderenog vel
at merke: bliver modtaget af Faderen.

Sksnt han ogsAer pd de stederi Israel,
er han nu ikke mereder, end han er pA
de steder,hvor vi er. Det er evangeliet
i hanstestamente.

At Gud modtagerJesus,er vel Guds
blA stempelpd, at Jesusi liv og dsd
gjorde, hvad der var ret. Sksnt han
blevanklagetsom troldmandog gudsbespotter,viser HelligAnden,at Jesus
havderettenpA sin side.For ellersville han ikke nu vere hosFaderen.

At Helngandener den fravarende Jesus, som er narv&rende, betyder,at
Og endeligskal HelligAndenoverbeviHelliglnden og Jesusikke kan spilles
se om dom: >at denneverdensfyrste
ud mod hinanden.Og hvis det alligeer dsmt<. Da Jesusblev klynget op
vel sker,og der opstAret konkurrence- som en forbryder, og denneverdens
forhold mellemHelligAndenog Jesus
fyrste synesat kunne triumfere over
eller mellem HelligAndensaktualise- dette,skaldet ikke mindreend Helligring og Jesuord, sAer det os, der har
And til at vise, at i Jesunederlagfik
kludreti det.
ydenneverdensfyrstesit dsdsstsd.
NAr HelligAndenvejledertil helesandheden, gsr han det nemlig ikke pi
tvcrs af Jesu ord, men med basisi
ibenbaringsordet.
Jesushar i det mindstegjort sit til at
understregedette. Talsmandentaler
ikke af sig selv. Han m{ selv hore,
hvad Jesussiger.Han herliggsrJesus,
ja, han tageraf det, som hsrer Jesus
til, og forkynder sAog aktualiserer.

Kun H_elligAnden
kan overbeviseom,
at netop i sin dsd og opstandelse
triumferedeJesusoverdsd og Satan.
Pauluser vel inde pi en nerbeslagtet
tanke,nAr han taler om, at hvis >denne verdens herskere<havde kendt
Guds visdom, >ville de ikke have
korsfastet herlighedensHerre<<(t.
Kor.2,8).

Vantroenhar til alle tider haftet sig
ved nederlaget.Fra oldkirkens dace
findesen illustrationhvor en ikke-kristengor nar af en kristen.Man serden
Han skal overbeviseom syndernes , korsfestedeafbilledet - og med et
Han er pA et og sammetidspunkt sA synd, vantroen.Dennevantro praciaselhoved.Illustrationener pAfortornar, som man kan v&rc, hos alle sine seressom ikke at tro pA Jesus.De
dene:>Alexamenos
tilbedersin Gud<.
gradende og alle sine leende, som
storre og mindrc fejlgreb kan vi ved
felles hielp og en portion god vilie
samlesi hans navn. Han berer lovLatterligt,ja, at tilbedeen korsfestet
selvfi styr pA. Men at nA til erkendel- mand. Men i det nederlagvandt han
sangen,bekendelsenog bonnerneoppe, hvad enten de lyder i mere pranog grundskaden over dgdenog er nu hos Faderen.Der
seaf, at grundsynden
gendekirkebygningerunder vore himhos os er voresmanglendetro pA Jeer han pA forskellig mAde nu aktiv.
melstrsg eller i junglclandsbyerncs sus,ja, det mAder Hellig{nd til.
Den fravarende melder nemlig ikke
faldeferdige kirkehytter. Han er der i
afbud, nAr han snsker at have ham
dersom som den ncrvarende ved HelligAndAben,nadverenog prediken, nAr de
Og det er syndfor mennesker,
fi eller mangesamles.Og den cnsom- de ikke lader HelligAndenvisesig denden.
I tre punkter opsummeresTalsmandensgerning.

