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Hjälparen kommer 

1 Kung 19:9-16 	 Apg 1:12-14 		 Ps 33:18-22 	 	 Joh 16:12-15 

De nio dagar mellan påsk och pingst som kallas pingstnovenan är en tid då 
lärjungarna, och även vi, på ett speciellt sätt förbereder oss för att ta emot och 
uppfyllas av den helige Ande.  

I episteltexten ser vi att lärjungarna var samlade i övre salen, förmodligen det 
rum i vilket Jesus instiftade den första nattvarden. Det låg vaka och förväntan i 
luften och man bad ständigt. Jesus hade själv sagt till lärjungarna att de skulle 
stanna kvar i Jerusalem under väntan och att de skulle bli rustade med kraft ifrån 
höjden (Luk 24:49). Jesus använder ordet ”kraft” även i Apostlagärningarna 1:8 
när han beskriver vad de kommer få uppleva under pingsten: ”Ni skall få kraft 
när den helige Ande kommer över er och ni skall vittna om mig”. Ordet kraft 
handlar inte om att vittna genom att vinna en argumentation eller att få en 
oklanderlig moral utan en kraft som hjälper oss att gå korsets väg. Det är en kraft 
som visar sig i svaghet, en kraft att ge istället för att ta, och kraft till ödmjukt 
tjänande snarare än genom makt och styrka.  

Återkommande använder Johannes det grekiska ordet ”parakletos” om Anden 
som i våra biblar är översatt med ”hjälparen”. Ett rikt ord som också betyder 
tröstare, rådgivare, medlare, vägvisare och uppmuntrare. Anden ger oss kraft i vår 
svaghet. Förra söndagen läste vi i episteltexten från Romarbrevet: ”Anden stöder 
oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden 
vädjar för oss med rop utan ord”.  

Vi ser en stor skillnad på lärjungarna före och efter pingstdagen. Före låste de in 
sig i rädsla för judarna (Mark 16:8, Joh 20,19). Efter pingstdagen går de frimodigt 
ut som Jesu vittnen i både ord och handling. Kanske skulle ”Andens gärningar 
genom Apostlarna” vara ett bättre namn än ”Apostlagärningarna”? Från och 
med Apostlagärningarna, som börjar med pingsten, framträder den heliga 
Anden på ett nytt sätt i historien i och genom kyrkan.  
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När vi läser dagens evangelietext så blir enheten inom gudomen tydlig. Närhelst 
Fadern verkar så är alltid Sonen och Anden med. Den Treenige verkar alltid som 
en enhet. I dagens evangelium läser vi om hur Jesus undervisar lärjungarna om 
att Anden inte ”skall tala av sig själv […] 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.”  

Genom den helige Ande bjuds vi nu in till att bli delaktiga i den gudomliga 
gemenskapen. Det blir tydligt när man läser om kyrkans historia från 
Apostlagärningarna och framåt att kyrkan fortsätter Jesu verksamhet i världen. Vi 
ser det trots att kyrkan består av bristfälliga och svaga människor. Gud verkar i 
och genom oss av nåd. Vi tjänar inte Gud i egen kraft utan genom nådens gåvor. 
Även vi måste ta emot det vi ska säga och göra i Jesu namn, genom Anden.  


