
Sjung till Herrens lov 
Den fjärde söndagen 

efter påsk kallas ”cantate”. 
Det betyder ”sjung!” efter 
psaltarens ord: Sjung till 
Herren en ny sång! Han har 
gjort under, han har gett 
frälsning med sin högra hand,sin 
heliga arm (Ps. 98:1). 

Det stora undret är 
Kristi uppståndelse. 
Genom sitt frälsningsverk 
har Jesus besegrat våra 
fiender synden, döden och 
djävulen och vunnit seger. 
Därför är tiden efter påsk 
en tid av jubel och lovsång 
mitt i all världens nöd, 
bekymmer, sjukdom och 
lidande: 

Ropa till Herren, hela jorden, 
brist ut i jubel och lovsång! 

Lovsjung Herren med harpa, 
med harpa och lovsångsljud, med 
trumpeter och hornstötar. Ropa 
av glädje inför kungen, Herren! 
(v. 4-6). 

Synd, rättfärdighet  
och dom 

I dagens evangelietext 
(Joh. 16:5-15) samman-
fattar Jesus hela sitt verk 
med orden: 

Och när Anden kommer ska 
han överbevisa världen om synd 
och rättfärdighet och dom. Om 
synd: de tror inte på mig. Om 
rättfärdighet: jag går till Fadern 
och ni ser mig inte längre. Om 
dom: denna världens furste är 
dömd (Joh. 16:8-11). 

Sedan Jesus hade utfört 
sitt verk, uppstått och farit 
upp till himmelen sände 
han sin helige Ande på ett 
särskilt sätt över apostlarna. 
De fick fullmakt att tala och 

skriva Guds ord med den 
helige Andes inspiration. 
Om vi vill bli uppfyllda av 
Anden skall vi därför alltid 
gå till ordet och inte till den 
s.k. karismatiska rörelsen, 
som menar att Anden 
fortsätter att ge uppen-
barelser och tecken även 
efter apostlarnas tid och 
utöver deras lära. 

Det Bibelns rätte, helige 
Ande vittnar om är dessa 
tre viktiga ting: Synd, 
rättfärdighet och dom. 
Anden vittnar för det första 
om 

Synd 
Anden överbevisar 

världen om synd, ty de tror 
inte på mig, säger Jesus. För 
att en människa skall kunna 
bli frälst måste hon först 
genom lagens ord bli 
överbevisad om sin synd. 
Så länge människan tror att 
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Den gode herden 
leder sina får (Joh. 10)

Jesus säger: Håll fast vid 
det du har så att ingen 
kommer och tar din krona 
(Upp. 3:11)

Ordet om korset är en 
dårskap för dem som går 

förlorade, men för oss som 
blir frälsta är det en Guds 

kraft (1 Kor. 1:18)

Korset 
och 

Kronan
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hon innerst inne är god är 
det omöjligt för henne att 
förstå att hon är en för-
tappad och förlorad syn-
dare. Psaltarens ord: Ja, med 
skuld är jag född och med synd 
blev jag till i min moders liv (Ps. 
51:7) måste inpräglas djupt 
i människans hjärta. Ingen 
kan tro på Jesus utan att 
först förstå att han är en 
förlorad och förtappad 
syndare, som står under 
Guds vrede och dom. 
Därför är hela världen utan 
sann tro. Därför är alla 
mänskliga religioner falska. 
Därför måste människan 
bli omvänd och född på 
nytt genom dopet och tron 
för att kunna komma in i 
Guds rike. 

Anden vittnar för det 
andra om 

Rättfärdighet 
Jag går till Fadern, säger 

Jesus, och ni ser mig inte mer. 
Jesus är den enda vägen till 
Fadern. Människan kan 
omöjligt själv hitta vägen 
till Gud. Många gör sig en 
egen föreställning om Gud 
och hoppas på att det ändå 
skall finnas en himmel. 
Men ovissheten finns där 
ständigt. Vem kan veta vad 
som väntar efter döden? Så 
är människan fången i 
tvivel och ovisshet. 

Men Guds ord ger oss 
visshet. Vägen till Gud 
visas oss klart och tydligt i 
Bibeln. Och det märkliga 
är att vi själva inte behöver 

göra någonting för att 
vägen skall öppnas. Jesus 
ensam har öppnat vägen 
till himmelen. Han gjorde 
det när han gick till Fadern. 
Han uppfyllde hela Guds 
lag i vårt ställe och led 
sedan straffet för alla våra 
synder. När han dog på 
korset var allt fullbordat, 
som han själv tydligt sade. 

Men döden kunde inte 
behålla honom. Han upp-
stod på den tredje dagen 
kroppsligen och förkun-
nade sin seger över synden, 
döden och djävulen. Så for 
han upp till himmelen där 
han nu sitter på Faderns 
högra sida, ber för oss och 
manar gott för oss.  

Så är frälsningen 
fullbordad för hela 
människosläktet. Ty så 
älskade Gud världen, att var och 
en som tror på honom skall inte 
förgås utan ha evigt liv (Joh. 
3:16). 

Anden vittnar för det 
tredje om 

Dom 
Jesus säger: Denna världens 

furste är nu dömd. Djävulen, 
åklagaren, är en fallen 
ängel som lockar oss till 
synd. Men hans dom är 
fastställd. Han kommer en 
gång för alla att bli kastad i 
den brinnande sjön som 
också kallas helvetet. 

Djävulen vill då locka så 
många människor som 
möjligt med sig i denna 
eviga förtappelse. Han 

började med Adam och 
Eva. Trots Guds förbud fick 
han dem att äta av den 
förbjudna frukten.  

Så kom hela världen 
under djävulens makt och 
välde. Detta är inte en 
mytisk berättelse, som de 
liberala teologerna menar. 
Precis som djävulen ljög för 
Adam och Eva ljuger  nu 
bibelkritikerna för oss. 
Genom att ifrågasätta 
Bibelns egen skapelse-
berättelse förstör de Guds 
eget fasta och vissa ord och 
lockar därmed otaliga 
människor i fördärvet. 

När djävulen lyckas få 
kyrkan bort från tron på 
ordet vacklar hela grunden 
för frälsningen. När Adam 
och Eva trodde mer på 
djävulen än på Gud 
förlorade de tron och 
saligheten. Så går det också 
för dem som tror mer på 
bibelkritikerna än på Jesus 
själv som säger: Ditt ord är 
sanning (Joh. 17:17). 

Men Gud vill inte att 
någon människa skall gå 
förlorad. Därför sände han 
sin Son, Jesus Kristus. 
Därför predikade han 
redan efter syndafallet om 
kvinnans säd, Kristus, som 
skulle trampa sönder 
ormens huvud. Därför har 
han gett oss dopet och 
nattvarden. Därför kan 
även vi vara vissa om 
frälsningen när vi litar på 
Honom.  

Amen. 
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Uppgifter och 
lösningar. 

Här kommer ännu ett 
bibelkryss som är ganska 
lätt. 

Inga lösningar på 
problemen från förra 
veckan har hittills kommit 
in. Ni har därför en vecka 
till på er att komma med 
lösningar,.  Lycka till! 

Skicka svar till: 
sten.rydh@gmail.com 
0705412529 
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