
SÖNDAGSANDAKT – söndagen före Pingst  - 24 maj 2020

”Gud, när du andas över vår jord förnyas den, dess ansikte lyser. Då gläder sig alla markens 
djur och källorna rinner opp bland bergen. O Gud, andas över vår jord. Djupt i vårt inre 
skälver ljuset, skapandets Ande.” (Ps o S Nr 523:1)

Välkommen att tillsammans i församlingen– fast på olika platser – fira hjärtats gudstjänst 
idag. Det är söndagen före Pingst och dagens text hämtas ur Johannes evangelium kap 16 v 
12-15: 
  ”Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, 
sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv 
utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga 
mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför 
säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.”  

Sanningen är stor, svår att ta in: Faderns liv delas med Jesus, Sonen, som låter Anden dela 
livet med oss! Precis som de första lärjungarna behöver vi växa i denna sanning. Och vi får 
hjälp!

Det är snart Pingst. Det betyder naturupplevelser. Naturen väcks till liv. Och det är härligt!
   ”Nu är det pingst. I vårdräkt skön står lunden, doftande och grön, och tusen fåglar 
sjunger glatt uti dess kronor dag och natt. Med nyfödd skönhet, kraft och hopp naturens liv 
har vaknat opp. I solsken jorden badar sällt, och blommor smyckar skog och fält.” (PsoS Nr 
526:1,2)
Nog händer det något inom oss när skapelsen talar så här starkt om livet. Inom oss förstår vi 
att det handlar om djupare liv. När vi läser Bibeln så märker vi att pingsten väckte liv i 
lärjungarnas dröm om Gudsriket. Efter Långfredagen var den drömmen död. På Påskdagen 
spirar tron på nytt. På Pingstdagen slår den ut i blom. Kristi kyrka föds. Det är Andens verk!
Fadern skapade oss, Sonen återlöste oss och Andens uppgift är att göra oss levande, föda oss 
på nytt.

Jag har en cykel med ett bakhjul som läcker. Jag pumpar upp det, fyller på med luft, en 
pneumatisk (det grekiska ordet pneuma kan översättas med ande eller luft, vind) åtgärd. Så 
bär det iväg med vårkänsla, glädje, frihet… Efter ett par tre dagar är däcket halvtomt. Jag 
måste fylla på igen. På något sätt känner jag igen mitt andliga liv. Jag ber: Fyll på mitt liv med 
din ande, Gud. Plötsligt kan jag känna livsglädje, entusiasm, tro och liv. Efter en tid är jag 
tillbaka i en känsla av orkeslöshet, misströstan, en aning av tomhetskänsla. Jag ber på nytt: 
Fyll mig, Herre!
Anden vill verkligen fylla på med glädje. Anden gör det Jesus vill och Jesus vill att hans glädje 
skall bli fullkomlig i oss. Men den här bilden begränsar min syn på Anden. Det blir mycket 
fokus på hur det känns.
En annan bild kan möjligen vidga perspektivet; Jag vandrar ofta längs Säveån. Ständigt flödar 
det vatten, alltid nytt. Jag ser att gamla grenar, halvruttna löv faller ned i vattnet och förs 
bort. Så vill Anden ständigt närvara i mitt liv för att hela tiden rensa, förlåta, föra bort det 
döda, benåda. Men, det spirar också längs vattnet, gräs växer, stora träd grönskar. Anden vill 
vara livskällan som får mitt liv att mogna. 



Vi hör vad Jesus säger om Anden i Johannes evangelium kap 7 v 37-39a:
”På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom 
till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, 
som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få.”

I en sådan inre miljö kan ett heligt liv växa fram. Jag låter Peter Halldorf undervisa om detta:
”En av Nya testamentets återkommande uppmaningar till oss är att ’bli heliga’. När Fadern 
sänder Anden som svar på Jesu bön är det för att vi skall få del av hans helighet. 
Andedopets mål är ett heligt liv. Och varje dag en ny början.
Men om ’helgelse’ och ’andedop’ framställs som definitiva upplevelser så får vi problem. 
Snart nog kommer vi på oss själva med att, även efter dessa upplevelser, duka under för 
frestelser. Vi plågas av lidelser och begär även sedan vi tagit emot Anden. Då är det inte 
underligt om frågan anmäler sig: Hur kommer det sig att jag fortsätter synda om jag nu 
blivit fylld av Anden? Eller; har Anden övergivit mig?
Den kritiska punkten i kristen andlighet är förhållandet mellan påsken och pingsten, mellan 
korset och Anden. När ’döden med Kristus’, som vårt dop representerar, blir ett stadium att 
passera – då främjar andligheten övermod snarare än ödmjukhet. Det blir illa ställt med 
självinsikten. Vi slår in på en väg som leder oss från korset istället för att dagligen föra oss 
till korset. Dopet blir historia i våra liv, inte något vi lever i och av. Och därmed undflyr oss 
den större friheten: att bli fri från sig själv – att man varken behöver sola sig i smicker eller 
skyla sig för föraktet.
Den Helige Andes primära uppgift är vad som på bibliskt språk kallas helgelse. Hur skänker 
Anden oss ett heligt liv? Jo, genom att dagligen leda oss till Kristi kors – för att vi varje dag 
skall få del av hans uppståndelse.” (Ur boken ”Med evig kärlek”)

Det är gott med andliga, vårlika känslor. Men, Livet är större än känslor. Låt oss bedja: 
   O Gud, du som har upphöjt din ende Son till din härlighet,
   sänd oss Hjälparen, sanningens Ande, så att vi kan tjäna dig med
   all vår kraft och av hela vårt hjärta.
   Gud, som är sanningens Ande, låt din nåd vila över oss
   och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet.
   I Jesu namn. Amen

                        Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.    Amen.

HERREN VÄLSIGNE DIG OCH BEVARE DIG. HERREN LÅTE SITT ANSIKTE LYSA ÖVER DIG OCH VARE DIG 
NÅDIG. HERREN VÄNDE SITT ANSIKTE TILL DIG OCH GIVE DIG FRID. I FADERNS; SONENS OCH DEN 
HELIGA ANDENS NAMN: AMEN


