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SÖNDAGEN FÖRE PINGST - Hjälparen kommer

Sannolikt har du använt en tratt. En med smal pip. Då blev du tvungen att
hälla i lite i taget, annars rann det över. Dagens evangelium börjar med or-
den: Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu.

De här orden säger Jesus till sina lärjungar. Efter ungefär tre och ett halvt
år! Trots lång tid tillsammans, kunde han inte bara ”ösa på”. Nej, vi männi-
skor behöver tid. För att smälta ord, sammanhang och intryck.

2006 fick jag för mig att jag skulle lära mig flyga. Det skedde i Lidköping,
på Hovbyfältet. Blev många resor med enbart övningar i start och land-
ning. Varje tillfälle innebar fem ”starter”. ”Starter” är benämningen i flyg-
sammanhang. (Ner kommer man alltid!)

Jag frågade vid flera tillfällen: Kan vi göra några fler? Lärarens svar var
obevekligt Nej. Förklarade: Gör vi fler, blir det överinlärning. Meningslös
utbildningstid. De här fem, kommer din hjärna att effektivt bearbeta i natt.

Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. 

2000-talets pedagogik bekräftar Jesu ord. Sannolikt mycket gammal kun-
skap. I gudstjänsten läser man inte sida upp och sida ned. Nej, man tar bara
ett sammanhängande stycke. En liten del. Varje söndag.

Vad händer med kunskap som inte förnyas, som inte används? Svaret är
enkelt att ge: Faller i glömska. Nästa fråga blir: Varför går vi inte till guds-
tjänst? Varför underhåller vi inte vår kunskap i kristendom?

Nu blir svaret knepigare. En präst – som vanligtvis inte deltog i morgonbö-
ner - gav sitt ärliga svar: ”Morgonböner ger mig ingenting.”

Svaret kan vara så enkelt.
Alla människor har behov inför evigheten. Även ungdomar.  Skäms man
över att förkunna bibelns löften, de som ger trygghet inför evigheten, då
har man missat människans grundläggande behov. Då är det rimligt att
människor uteblir. Det blir som för prästen och hans morgonböner. Guds-
tjänsterna ger dem ingenting.



I texten, du strax kommer att läsa, talar Jesus till sina lärjungar. Om san-
ningens ande. Två kapitel före dagens evangelium, har Jesus talat om Den
Helige Ande. Det är samma ande. Vår hjälpare och vägledare:

Joh 14:16 Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som
skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot
den, eftersom världen inte ser den och inte känner den.

Jesus använder flera gånger begreppet ”Världen”. Med det avser han  män-
niskor, som menar att  Guds ord är meningslöst svammel. Jesus säger att
dessa människor – världen – inte kan ta emot. Genom sin inställning kan
de inte förstå innebörden av hans ord. 

Många människor motar bort sina tankar inför evigheten. Maskerar rädslan
med olika uttryck modell:  ”  … usch vad trist  ...” eller  ”...  meningslöst
pladder ...” Viftar bort, stöter ifrån mig mina egna tankars behov av svar. 

Mitt evighetsbehov behöver ett svar, en lösning. Att göra evigheten till-
gänglig, var Jesu uppdrag: Att genom sin försoning, öppna evighetens dörr
åt dej och mej.

Sannolikt är du ”konfirmerad”. Då bekräftade du offentligt ditt val:
• Att vara Jesu lärjunge.
• Att gå in i uppdraget att göra Kristus känd. 

”Damma av” det löftet och se till att evigheten blir din! Paulus påminde
församlingsborna i Rom om hur man gör:

Rom 10:9 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. 

Jag skrev det förra veckan: Varför hålla munnen stängd? Riskerar du att bli
betraktad som en hycklare? Knappast. Redovisad självinsikt medför - med
största sannolikhet - respekt. Smaka på orden:

”Ingen är syndfri. Jag har insett, att jag är fullständigt beroende av Jesu
försoning inför evigheten.”



Dags för kommande söndags evangelietext:
Joh 16:12-15 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.


