
Apg 1:12-14 
Predikan av Tomas Laveson 24/5 2020 

I torsdags var det Kristi himmelsfärdsdag 
Då brukar vi läsa texten från början av Apostlagärningarna om hur Jesus togs 
upp till himlen 
Nu läser jag fortsättningen från Apg 1:12-14 

Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som 
ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i 
övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, 
Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla 
dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och 
hans bröder. Amen 

Jesu första efterföljare återvände från himmelsfärdsberget till Jerusalem 
På sina näthinnor hade de bilden av hur Jesus lyftes upp i höjden och 
försvann i ett moln 

Och i öronen ringde de ord han hade sagt strax innan: 
”lämna inte Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat” … och 
”ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om 
mig i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta 
gräns.” 

De hade fått ett uppdrag av Jesus men de skulle invänta Hjälparen – den 
helige Ande 

Nu var de samlade i det rum i övervåningen där de brukade hålla till 
Antagligen var det här de hade firat den sista påskmåltiden tillsammans med 
Jesus och här hade de mött honom efter uppståndelsen 

Det var en plats där de kände sig hemma 
 en plats för bön 
 en plats för vila och samtal 
 en plats för heliga möten 

Vi behöver också sådana mötesplatser – där vi kan dra oss tillbaka från 
vardagens arbete och ansvar till eftertanke, bön och vila 

Ylva Eggehorn skrev i en artikel om den helige Ande att vi behöver skapa 
refuger av bön och stillhet i våra liv  

”Refuger av bön och stillhet” 
Jag tycker om det uttrycket 
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Refugen är den skyddade plats mitt i gatan där man kan stanna en kort stund 
om det behövs 

Engelskans ”refug” som är samma ord betyder tillflykt, skydd, härbärge 

”Refuger av bön och stillhet” 

Bilden är inte så dum 
Vardagen kan vara som en livligt trafikerad gata 

Det är mycket som pockar på från omvärlden – krav, förväntningar, ansvar, 
information att ta ställning till 

Ibland behöver vi dra oss undan till en avskild plats för att hämta ny kraft 
Vi behöver refuger av bön och stillhet skrev Ylva Eggehorn 

En av de platserna är söndagens gudstjänst 
I NT kallas söndagen för ”Herrens dag” – Jesu uppståndelsedag 

Ända sedan den påsk när Jesus uppstod har vi som tror samlats på söndagen 

Vi möts på känd plats för att be, lovsjunga Herren och lyssna till Guds Ord 
Vi möts för att bryta brödet och dela vinet i nattvarden 
Vi samlas för att möta Jesus och tillbe honom 

Ja, det är annorlunda nu under coronapandemin, men vi tror att det kommer 
nya tider med nya möjligheter att mötas igen 

Vi har naturligtvis också andra mötesplatser än gudstjänsten 
Det kan vara några vänner som vi kan dela livet med och be tillsammans med 

Det kan vara när man drar sig undan en stund i ensamhet för att be och läsa 
Guds ord 

Vi behöver platser där vi kan samla oss och hämta ny kraft  
Så att inte ansvaret och arbetet och tempot i vardagen äter upp vårt inre liv 

Men det kan vara svårt att varva ner och samla tankarna 
En känd plats och en rutin är till hjälp 

När vi firar gudstjänst har vi en ordning som vi känner igen oss i 
Vi har naturligtvis en viss variation, men grundmönstret är detsamma 

Oftast har vi väl en viss ordning när vi ber i vår ensamhet också 
 man kan tända ett ljus  
 man kan följa en andaktsbok 
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Men man kan också be medan man arbetar – be med handen på plogen, som 
man sa förr i tiden 
Man kan be när man rastar hunden – eller när man diskar 

För det är ju inte alltid vi har möjlighet att dra oss undan  
Det är inte alltid det finns en geografisk refug 

Men en ”refug” har vi faktiskt med oss ständigt 
En inre mötesplats med Gud som ständigt är tillgänglig 

I Joh 4 samtalade Jesus med en samarisk kvinna om vilken plats som var den 
rätta platsen för bön 
Och Jesus förklarade att det varken var nödvändigt att befinna sig i Jerusalem 
eller på berget Gerissim – dit samarierna gick för att be 

Det viktiga är att be i ande och sanning 
Med detta vill Jesus säga att i vårt innersta rum – i vår ande, eller vårt hjärta 
som vi också säger, finns en plats där vi kan möta Gud 

Och vi ska be i sanning – i ärlighet inför Gud och i tro på Jesus som är 
sanningen med stort ”S” 

I 1 Thess 5:17 uppmanar Paulus ”be ständigt” 
Är det möjligt? 

Man kan inte göra det om man måste gå till kyrkan för att be eller om man 
måste formulera bönen i ord 
Men vi kan lära oss att alltid ha vårt inre vänt mot Gud i bön 

Vi kan möta varje situation i livet i vissheten att Han finns vid vår sida 
”Jag är med er alla dagar till tidens slut” sa Jesus 

Det står om Jesu första vänner att de höll ihop under ständig bön 

Och efter tio dagar – på pingstdagen blev de uppfyllda av den helig Ande 
Anden gav dem kraft och hjälp i uppdraget att berätta om Jesus 

Pingstundret, som beskrivs i Apg 2 inledde en ny tid  
”Alla fylldes av helig Ande” står det 

Vi lever efter pingsten – Anden har getts till allt Guds folk 
men vi behöver ibland ändå dra oss undan i bön 
 söka Gud – vänta på hans hjälp 
 be om helig Ande 

Vi får söka Jesus och be att Guds helig Ande ska ge kraft för vardagslivet, 
mod att gå vidare och inspiration att berätta om Jesus 
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Vi behöver de regelbundna och kända platserna – som söndagens gudstjänst 
Vi behöver de spontana tillfällena 
Vi behöver hjärtats inre bön medan vi arbetar och gör våra sysslor 

En del åker någon gång om året till en konferens eller en retreat för att 
avskilja ett par dagar för Guds ord och bön 
Det kan ge hjälp till vila, inre samling och förnyelse i tron 

Vi kan inte genom mycket bön förtjäna Andens gåvor, men i bönen öppnar vi 
oss för Guds Ande och gör oss tillgängliga för honom 

I Joh 20:22 när Jesus mötte sina vänner efter uppståndelsen står det att han 
andades på dem och sade: ”Ta emot helig ande.” 

Man behöver vara ganska nära någon för att känna den personens andedräkt 
Och det är ju precis det vi ska undvika i coronatider 
Och det är väl därför vi känner oss så utsvultna på gemenskap 

I Jesu närhet för vi del av Guds helige Ande 
I bönen och gudstjänsten nås vi av Guds andedräkt 
Och vi kan känna gemenskap med Gud som tröstar, lyfter och ger vägledning 

Idag är vi mellan Kristi himmelsfärd och Pingst 
Söndagens tema är ”Hjälparen kommer” 

Och vi får på nytt be om helig Ande 
Söka oss nära Jesus och låta honom andas sin Ande över oss 

 

Bön 

Tack Jesus för ditt liv här på jorden 
Tack för din död på korset och din uppståndelse 
Tack för att du ber för oss hos din Fader i himlen 

Herre ge oss din helige Ande på nytt 
Ge oss kraft i vardagens ansvar 
Ge oss öppnade ögon så vi ser vilka uppgifter du kallar oss till 
Ge oss tröst och mod 
Hjälp oss att finna de viloplatser och de mötesplatser vi behöver 

Och i den här tiden när vi kanske känner oss ensamma och oroliga – hjälp oss 
hålla ut 
Hjälp oss se hur vi kan bry oss om varandra 
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Vi ber för vårt land och för vår värld, att den pandemi som tar så många liv 
och som förstör så mycket av gemenskap snart ska gå över så vi kan mötas 
igen 

Vi ber för dem som sörjer 
Vi ber för dem som är arbetslösa 
Vi ber för dem som har svårt att klara sin vardag och sin försörjning 
Vi ber för företag som kämpar i motvind 
Vi ber för dem som arbetar i vården 

Herre, hjälp oss alla 

Tack för pingstens under – låt det ske på nytt med oss alla och med din kyrka 
i världen 
Amen 

Vi ber så som Jesus har lärt oss:  
Vår fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen. 
Ge oss i dag 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 och Sonens och den helige Andes namn. Amen. 


