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SÖNDAGEN FÖRE PINGST - Hjälparen kommer 

 I söndagens text finns följande ord av Jesus: ” … De skall utesluta er 

ur synagogorna …” 

För några hundra år sedan, brände man kvinnor – som man definierat 

som häxor - på bål. En hemsk och oåterkallelig uteslutning, som 

byggde på teologisk irrlära. Varför irrlära? Enkelt uttryckt: Makt och 

hat styrde, inte Jesu befallning om att ha omsorg. 

Egentligen ingen skillnad mot i dag, där det finns grupperingar som 

kallas ” den kristna högern” i USA. Inom dessa grupperingar menar 

man att det är ok att ha ihjäl doktorer som utför aborter. Hur man kan 

påstå att man är kristen och tycka att mord är ok, är för mig en gåta. 

Den totala kärlekslösheten styr även i dag.  

Vad säger vår bibels nya testamente om att vara kristen? Vi har just nu 

biblisk allmänbildning och då kan vi konstatera, att Jesus säger något 

helt annat: 

Joh 13:34 Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som 

jag har älskat er skall också ni älska varandra. 

I inledningen till kyrkoordningen för Svenska kyrkan kan vi läsa:  

”Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan 

står för ska komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger”, slut 

citat. Att teologiska irrläror förekommit och förekommer, är uppen-

bart. Hur skyddar man sig? Svaret måste bli:  

Att du och jag är verkligt allmänbildade! Vet vad som faktiskt står 

skrivet i vår bibel. Att jag läst vad Jesus sagt, att jag läst vad evange-

listerna säger. I dagens text finns ytterligare en nyckelmening:  

När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanning-

ens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. 

I vår bibel finns sanningens ande. I vårt nya testamente har vi san-

ningen om vad det innebär att vara kristen. Inte det som tidningar, 

opinionsbildare eller TV säger. 



I kyrkan har vi olika verksamheter. Många utgör bara en social ge-

menskap. Kyrkoordningens föreskrift: ”… i allt vad kyrkan gör och 

säger …” innebär att förkunnelse med en klar nytestamentlig vägled-

ning skall finnas i alla verksamheter. Ett exempel på förkunnelse och 

vägledning: Vet du att Jesus på långfredagen friköpte oss, för att vi 

skulle få ”söners rätt”? Att vi är förutbestämda - avsedda – för detta: 

Ef 1:5-8 Han (Gud) har förutbestämt oss till att få söners rätt genom 

Jesus Kristus och förenas med honom – det var hans viljas beslut – till 

pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. 

I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för 

våra överträdelser – så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vis-

het och klokhet flöda över oss 

Att ”ta emot honom” betyder att jag är beroende av Jesu försoning. 

Evangelisten Johannes berättar att en del människor vill och att andra 

inte vill. Som vuxna är vi inte automatiskt kristna därför att vi bor i 

Sverige. Du och jag väljer. Johannes ger följande vägledande löfte: 

Joh 1:10-13 Han (Jesus, Guds son) var i världen, och världen hade 

blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till 

det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem 

som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som 

tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av krop-

pens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. 

Med de reflektionerna är det dags för söndagens evangelium: 

Joh 15:26-16:4 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från 

Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna 

om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början. 

Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall ute-

sluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror 

sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra därför att de 

inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta 

för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det. Jag 

sade er det inte från början, eftersom jag var hos er. 


