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Pingstafton
Hjälparen kommer
Joh. 14:15-20

PREDIKAN I S:T JOHANNES DÖPARENS KYRKA I OSLO
I Guds; Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.
Vi är inne i den sista påskveckan. Faktum är att vi just nu upplever de absolut sista timmarna i
påsktiden. Och när vi i söndags gick in i denna, hörde vi den helige aposteln Petrus ord: ”Slutet
på allting är nära”. Han uppmanade till förstånd och närvaro så att tiden skulle kunna ägnas åt det
väsentliga; åt bönen.1
Det är visserligen inte för oss att fråga om slutet. Samtidigt går det inte att komma undan
frågorna. I synnerhet inte i en tid som denna där vi finner så många likheter med den tidiga
Kyrkans lidande och förföljelser. I en tid då vi till och med kan dela det jag anar apostlarna
upplevde efter uppståndelsen:
Innan Kristus uppenbarade sig för dem satt de gömda för omvärlden; rädda för att utpekas och
förknippas med den Mästare de hade följt och som korsfästs som en värsta sorts bråkmakare.
Och nu, efter Kristi upptagande till Faderns himmel, på nytt lämnade och utlämnade för världens
hat.
Det går inte att komma undan frågorna. Vad händer med oss nu? Vad händer sedan? Finns det
någon mening? Frågorna ligger latent i oss, även om den tid vi nu lever i vill inbilla oss annat; vill
ge en bild av att vi vet allt, kan allt och själva är herrar över allt.
Men då ytans fernissa krackelerar; när livet tränger sig på, står den självtillräckliga människan där
ensam med sin tomhet utan tillgång till svar, utan mening och utan mål. Det är påtagligt att det
modernistiska projektet berövade henne just detta. Till och med hoppet stals och nu har det gått
så långt att inte ens språket för det heliga lever. Det blev bara tomma ord kvar; tomma ord i en
till synes tom värld.
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Därför föds desperationen – en ”överväldigande (akut) känsla av hopplöshet och förtvivlan i
nödläge där man tycker sig sakna meningsfulla möjligheter att göra något.”2 Därför söker sig
människan till att, med iver, uppfylla sig själv med sådant som står till buds: materiella ting,
berömmelse, makt, rikedom och hemmasnickrad religiositet.
I brevet till Efesierna uppmanar den helige aposteln Paulus till att inte längre leva som
hedningarna eftersom deras tankar är tomma och deras förstånd förmörkat. De är, skriver han,
främmande för livet i Gud på grund av sin okunnighet och för att deras hjärtan är hårda som
sten3.
Därför kan inte Hjälparen tas emot4. För världen ser inte och känner honom inte. Kan inte känna
honom, för språket är förlorat.
Men ”ni känner honom”5 säger Jesus till apostlarna. För ni är inte av världen, utan jag har utvalt
er och tagit er ut ur världen. För ”om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna.
Men ni är inte av världen […]. Därför hatar världen er.”6 Men ”låt inte era hjärtan oroas”, säger
han. ”Tro på Gud och tro på mig.”7 Så inleds det Jesu avskedstal som dagens evangelietext är
hämtad ur. Och det avslutas med den förbön som Jesus – som överstepräst – ber över
lärjungarna.
Han ber: ”Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi
är ett. […] Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan skall
vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är
av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen (för
de hade en mission här!) utan att du skall bevara dem för det onda. […] Helga dem i sanningen,
ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag
helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan
också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig”8
Ja, likheten med den första tiden är på många vis levande och det Kristus Jesus sade till
lärjungarna har förts vidare till oss idag. Han sade ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.
Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er.”9
Liksom apostlarna på den tiden, bär vi människor fortfarande på frågor. Frågor som inte låter sig
besvaras av världen, utan förutsätter att vi söker Gud; som förutsätter hjärtan inte av sten men av
kött och vars svar står att finna i det nya liv vi ges genom dopet i vatten och Helig Ande; det liv
vi lever i Kristi Kyrka vars födelse vi imorgon firar.
Låt oss den tid som är kvar vara uthålliga i bönen, våga oss ut från våra gömslen och frimodigt
möta våra medmänniskor med orden ”Kristus är uppstånden!”, för den tiden är inte slut. Den är
aldrig slut.
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