
söndag 29 maj, 2022 Årgång 2 

SÖNDAGEN FÖRE PINGST - Hjälparen kommer 

I sista meningen i dagens evangelietext säger Jesus: 

I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat 

världen.« 

Är du älskad av Gud, eller är du älskad av världen? 

Om vi vänder på frågan kan vi spetsa till det och formulera 

frågan så här: 

Älskar du Gud eller älskar du den värld Jesus besegrat? 

När det tar emot att ge uttryck för att jag är beroende av Jesu 

försoning, är det sannolikt att jag älskar världen och dess vär-

deringar. 

Ja, Jesus har besegrat världen. Det gjorde han när han förso-

nade oss med Gud genom att ta evighetskonsekvensen av alla 

våra misstag. Begångna och – dessvärre - även framtida miss-

tag. Min del – som människa – är att ta emot eller förkasta 

hans försoning. Kan det vara enklare? 

Många människor skyr bibelns ord. Vill inte ta till sig Guds 

sons försoning. I stället ser man sig omkring och letar efter 

någon som man kan jämföra mig med, modell: ”… jag är i alla 

fall bättre än den eller den …” 

En del vågar se sig själva och ser behovet. Andra tackar nej. 

Vi läser vad som faktiskt står, vad lärjungen Johannes skriver: 

Joh 1:9-14 Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, 

skulle komma in i världen. Han 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 kroppens vilja, inte av någon mans 



vilja, utan av Gud. Och Ordet blev människa och bodde bland 

oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende so-

nen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.  

Jag vill påstå, att det bara är kristendomen som ger oss klara 

löften om evigheten. Vi hittar evighetslöftena i vår bibels nya 

testamente. Det är dess löften jag vill förmedla. Inte mina 

egna, inte något samfunds, utan bibelns löften. Löften ned-

skrivna av Jesu lärjungar. 

Repeterar dagens reflektion: 

Älskar du och jag Gud eller älskar vi den värld Jesus besegrat? 

Därmed är det dags för kommande söndags evangelietext: 

Joh 16:23-33 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om 

någonting. Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i 

mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något 

i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig. 

Stunden då lärjungarna skall skingras 

Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte 

längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt 

om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger 

inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er 

eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. 

Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar 

världen igen och går till Fadern.« Lärjungarna sade: »Nu ta-

lar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt, 

du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du 

kommer från Gud.« Jesus svarade: »Nu tror ni. Den stund 

kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt 

sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ef-

tersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni 

skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, 

jag har besegrat världen.« 


