Predikan 6:e sönd. e. påsk
2017-05-13 i Bengtsfors
I Guds, Faderns, + Sonens och den helige Andes, namn. Amen.
Käre himmelske Fader! Ge oss nåd att på rätt sätt betrakta ditt heliga Ord, där du talar
genom din helige Ande. Upplys våra hjärtan och sinnen så att vi ser syndens allvar i våra
liv, men också din stora förlåtelse i Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen.
Vi har från altaret lyssnat till evangelietexten om Hjälparen, den Helige Ande.
(Joh. 15:26-16:4.) Jesus sade:
Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande
som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, eftersom ni
har varit med mig ända från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma
på fall. De kommer att utesluta er ur synagogorna, och det kommer en tid när den
som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det kommer de att göra därför att de
varken känner Fadern eller mig. Men jag har sagt det till er för att ni, när deras tid
kommer, ska minnas att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, för
då var jag hos er.
Vi ska nu gå igenom texten vers för vers.
Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande
som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig (15:26).
Jesus talar här om den Helige Ande, Hjälparen som han skall sända till lärjungarna på
ett särskilt sätt. Bibeln lär att Gud är Fader, Son och Ande. Fastän Gud är en enda, är han
samtidigt tre personer. Detta är ingenting som kyrkofäderna har hittat på, utan ett bibliskt
faktum, som lärs på många ställen i Skriften. Det står alldeles i början av Bibeln att Anden
svävade över vattnet när Gud med sitt Ord skapade värden: I begynnelsen skapade Gud
himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande
svävade över vattnet (1 Mos. 1:1f). Det står också att det Ord som Gud skapade världen
med var Kristus, Guds evige Son. Johannes skriver: I begynnelsen var Ordet, och Ordet
var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom
honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till (Joh. 1:1-3). Så har hela
världens skapelse skett genom den evige Guden: Fadern, Sonen och Anden.
Att Anden inte är en opersonlig kraft framgår med all tydlighet i vår vers. Jesus säger ju:
Sanningens Ande skall vittna om mig. Hur skulle en opersonlig kraft kunna vittna? Nej,
Guds Helige Ande är en personlig hjälpare, som hjälper apostlarna genom att han vittnar
genom Skriftens ord. Så är Guds Helige Ande med och talar överallt där Skriftens ord
förkunnas rent och klart. Det är Gud själv som har ingivit, inspirerat Ordet med sin Ande.
Denne Ande, som talar till oss när vi läser eller hör Guds Ord är alltså Guds Helige Ande,
Gud själv.
Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början (15:27).
Apostlarna är kallade och utsända i världen som Guds vittnen. De har varit med Kristus
i hans offentliga verksamhet ända från början. När Judas Iskariot avföll och förrådde Jesus
måste en ny apostel utses, vilket också var förutsagt i Skriften: En annan ska ta över hans
ämbete (Apg. 1:20). Man måste då utse någon som hade varit med Jesus ända från början,
och det står uttryckligen: Därför måste en av de män som har varit med oss under hela
den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, från det att han döptes av
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Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans
uppståndelse tillsammans med oss” (Apg. 1:21f). Så utsågs Mattias som ersättare, ”och
han räknades sedan som apostel tillsammans med de elva” (Apg. 1:25). Varför var det så
viktigt att apostlarna hade varit med ända från början? Jo, deras uppgift var att vittna om
Jesus och allt vad han gjorde. Deras budskap har vi nu i evangelierna och breven och detta
budskap är ett alltigenom pålitligt budskap av trovärdiga män som under flera år dagligen
var tillsammans med Jesus. Två av evangelisterna var apostlar (Matteus och Johannes)
och två var nära medarbetare till apostlarna (Markus och Lukas). Men är det inte så att
människor med fel och brister också med nödvändighet måste minnas fel och skriva fel lite
här och var? Kan vi verkligen lita på att Nya Testamentet innehåller ett i all stycken
pålitligt budskap? Ja, det kan vi, ty Jesus säger att den Helige Ande på ett särskilt sätt
skulle komma över apostlarna, så att allt de skrev och undervisade skulle vara Guds Ord,
precis som Ordet i hela Gamla testamentet. Jesus sade: ”Och jag ska be Fadern, och han
ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande” (Joh.
14:16). Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära
er allt och påminna er om allt som jag sagt er (Joh. 14:26). Apostlarnas vittnesbörd är
pålitligt därför att Gud, den Helige Ande på ett särskilt sätt var med dem. Så kan vi vara
helt säkra på att vittnesbördet om Jesus Kristus, världens Frälsare är sant. Det är den
helige Andes eget vittnesbörd.
Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall (16:1).
Apostlarna kommer att möta motstånd och förföljelse. De kommer att hånas och
föraktas, ja fängslas, plågas och dödas. Allt detta sker för Kristi skull. Världen hatar
evangelium, trots att detta evangelium är världens frälsning och räddning och den enda
vägen till Gud. Liksom Jesus blev föraktad, tillfångatagen, gisslad och dödad kommer
också hans efterföljare att få lida. Det måste gå lärjungarna på samma sätt som deras
Mästare, lär oss Skriften. Men just därför sände Herren sin helige Ande som en hjälpare
och tröstare. Anden kom på ett särskilt sätt till de tolv apostlarna och Paulus, för att dessa
mitt under allt motstånd och alla förföljelser frimodigt skulle vittna om Jesus och tala
Guds Ord. När evangelium blir motsagt och de kristna motarbetas och förföljs är det
många som ger upp och avfaller från tron. Men Jesus har utlovat den Helige Ande och
hans gudomliga hjälp, för att vi inte skall komma på fall. I första hand skulle denna hjälp
komma till apostlarna, ty hela Kristi kyrka skulle vara grundad på apostlarnas vittnesbröd.
Därför heter det:
Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är
Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett
heligt tempel i Herren, och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt
Gud genom Anden (Ef. 2:20ff).
Kristi kyrka har Kristus själv som hörnsten. Den är orubblig. Kristus har utfört sitt
försoningsverk för hela världen. Han har uppstått på tredje dagen och farit upp till
himmelen. Genom sitt blod har han betalt skulden för alla våra synder. Så har han med sitt
heliga liv och med sitt lidande och sin död skaffat bort allt som skilde oss från Gud. Detta
är en orubblig hörnsten, som aldrig någonsin kan gå om intet. På den grunden är så Kristi
kyrka byggd genom apostlarnas ord, Guds Ord. Så bygger Gud genom den helige Ande upp
en evig boning. När vi tror att våra synder är förlåtna genom Frälsaren Jesus Kristus blir vi
genom denna tro infogade som levande stenar i denna eviga boning. Då har vi den Helige
Andes tröst och närvaro och försäkran om, att också vi skall få vara i denna boning i
himlen i evighet. Den helige Andes vittnesbörd om Kristus är till för att vi inte skall komma
på fall. Så bevarade Gud apostlarna. De var svaga och skröpliga människor. Petrus föll
genom sin förnekelse, men Herren upprättade honom igen. Så vill Gud också upprätta oss
när vi faller och stapplar. Genom Andens inspirerade ord och genom sakramenten
kommer Gud till oss med tröst, hjälp och upprättelse.
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De kommer att utesluta er ur synagogorna, och det kommer en tid när den som
dödar er ska tro att han tjänar Gud (16:2).
Apostlarna blev uteslutna ur synagogorna, vilket skedde när judarna förkastade
evangelium. Deras uppgift var att först förkunna evangelium för Israels folk. Många judar
tog också emot Kristus. Men det stora flertalet stod emot den apostoliska förkunnelsen,
och så uppstod den s.k. judendomen, där man förkastar Jesus och ser honom som en falsk
profet. Guds straff över denna otro kom också år 70, när Jerusalem och templet förstördes.
Det jordiska Israel var därmed för alltid borta ur Guds plan. Dess tid var ute, och det sanna
Israel finns nu överallt där människor tar emot Guds Ord om Jesus Kristus i sina hjärtan.
Detta Israel är Kristi kyrka, där judar och hedningar tillsammans genom den Helige Ande
byggs upp till det andliga Templet, som är oförstörbart och som skall bestå intill tidens
ände. Därför är tankar på ett s.k. jordiskt tusenårsrike falska. Drömmar om att det jordiska
Israel skulle vara en del av Guds plan idag och framöver med återuppbyggandet av det
jordiska templet och alla judars omvändelse stämmer inte med Skriftens lära och måste
därför förkastas. Den tydliga frälsningsplan som Guds Ord anger är att de som tror på
Kristus - både judar och hedningar - tillsammans skall uppbyggas i kyrkans andliga
tempel, Guds heliga församling. Någon annan väg finns inte.
Denna sann kristna kyrka kommer på grund av sin förkunnelse alltid att bli förföljd,
förkastad, hånad och motarbetad. Det sker inte bara från den ogudaktiga världens sida,
utan också från den falska kyrkan. De som förändrar och förfalskar Guds ords lära kan inte
tåla den sanna kyrkan, som i alla stycken håller fast vid apostlarnas ord och som inte går
med på att ett enda stycke av sanningen tas bort eller förfalskas. Ingenting får läggas till
Guds ord, ingenting får tas bort. När detta ändå sker är det den falska kyrkan, som blandar
sanning och lögn. Ja, man menar till och med att det är en gudstjänst när den sanna
kyrkan förföljs och dödas. Så är enligt Jesus klara ord den sanna, bibliska kyrkan alltid
under korset.
Det kommer de att göra därför att de varken känner Fadern eller mig (16:3).
Världen och den falska kyrkan känner inte Gud. De som förfalskar Guds Ord och
blandar sanning och lögn är falska lärare, som enligt Jesu ord är som vargar, vilka kommer
in i fårahjorden för att slakta och förgöra (Matt. 7:15). Det ser ut som om de är fromma
kristna präster, biskopar och teologer. Men de för fram sådana läror, som strider mot vad
den helige Ande har talat i Skriften. Därför skall de kristna fly undan från dem och vägra
dem all kristen gemenskap. De skall inte bedja tillsammans med dem, inte lyssna till deras
förkunnelse, inte bruka sakramenten tillsammans med dem. Dessa falska apostlar känner
varken Jesus eller Fadern. De talar inte den helige Andes ord. När så Kristi sanna hjord
endast följer den gode Herdens röst och flyr undan de falska herdarna, blir dessa rasande
och gör allt vad de kan för att håna, smutskasta och förfölja den sanna kyrkan. Därför
behöver den sanna kyrkan den Helige Andes tröst. Världens hån, förakt och förföljelser
tillsammans med den falska kyrkans förvillelser är mer än någon människa kan uthärda i
egen kraft. Den som därför inte är rustad med den Helige Andes förmaning och varning,
beskydd och tröst, kommer inte att orka fortsätta på den rätta, smala vägen. Han eller hon
kommer att tröttna, kompromissa, sluta att gå till den rätta kyrkans gudstjänster och dess
renläriga präster och så vika av från den rätta vägen till himlen.
Men jag har sagt det till er för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sade
det till er. Jag sade det inte till er från början, för då var jag hos er (16:4).
Gud leder sina kristna på ett underligt sätt. Ibland får de uppleva tider av glädje och
underbar kristen gemenskap. Men så kommer tider av trötthet, sjukdom, sorg, bedrövelse.
Ibland är den bibel- och bekännelsetroende kyrkan stor och många människor strömmar
till. Men ibland drabbas kyrkan av svåra tider, då splittringar kommer och även yttre
förföljelser. De som tidigare stod fasta vid ordet och bekännelsen avviker, dras in i falska
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läror och avfaller. De som tidigare var flitiga kyrkobesökare uteblir mer och mer för att till
sist vara helt borta. Ja, mitt igenom familjer och vänskapsband kommer svåra skiljelinjer
på grund av den kristna tron. Somliga vill följa Bibelns lära, andra inte. Så drabbas de
kristna av både inre och yttre anfäktelser. Men Jesus betygar att han talat om den Helige
Ande och hans hjälp, just för att vi som kristna i de svåra och bedrövliga tiderna skall hålla
oss så mycket fastare vid det apostoliska ordet. I början var Jesus själv tillsammans med
apostlarna varje dag. Då behövde de inte denna hjälp på samma sätt som när han togs
ifrån dem och for upp till himmelen. Men Kristus betygar i sitt ord att han fortfarande är
närvarande i apostarnas hjärtan. Han ger dem också på ett särskilt sätt den Helige Ande,
som påminner om allt vad Frälsaren har sagt och lärt. Så fick apostlarna bli Guds verktyg
för att förkunna och skriva ner Guds Ord. Och genom detta skrivna ord får också vi den
helige Andes gåva. Gud talar till oss endast genom Ordet. Han ger inga fler särskilda
uppenbarelser vid sidan av Ordet efter apostlarnas tid. De som i vår tid framträder med
särskilda budskap som de påstår vara budskap direkt från Gud och som gör anspråk att
vara profetior vid sidan om Ordet, de är falska. Alla kristen undervisning i vår tid måste
utgå från det apostoliska ordet. Därför skall vi förlita oss på att Jesus nu är närvarande i
sin kyrka endast genom den helige Andes ord. Och i ordet lärs också sakramenten. Det är
en treenige Guden som har gett oss missionsbefallningen och dopet:
”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i
himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i
Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag
befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18ff).
I Guds Ord finns också all undervisning vi behöver om bönen, bikten, nattvarden,
kyrkan och ämbetet. Allt detta talar den helige Ande till oss idag genom apostlarnas ord. Så
kommer Jesus själv genom Ordet och är oss nära varje stund. Anden talar till oss om vår
synd och hur allvarligt det är att avvika från Guds bud. Men när vi bekymrar oss för detta
och erkänner oss som förtappade syndare talar han till oss om förlåtelsen genom Jesus
Kristi verk, genom hans oskyldiga lidande och död. Så leder den Helige Ande oss var dag
och för oss till sist genom vår kroppsliga uppståndelse in i Guds eviga rike, in i den
himmelska saligheten.
Amen.
Psalmer: 37, 137, 138:1-3, 23, 196, 192, 188, 130

