
  

Annandag Pingst i nådens år 2020 Åke Malander (ELBK) 
Intr. Psalm 110, Gt 1 Jes 52:7-12,  Ep Apg 10:42-48,  Ev Joh 3:16-21,  III Joh 12:44-50 

 

Helige Ande, kom ned ifrån höjden, Du som med Fadern och Sonen är Gud! Kom och förena oss alla i 

fröjden, Kom att bereda åt Jesus hans brud! Kalla, församla och honom förklara, Bygga Guds kyrka, 

upplysa hans folk, Det är din gärning, låt oss den erfara, Kom, den gudomliga kärlekens tolk! 

 

Det är blommande Pingst över våra nordiska länder, det är hänryckningens tid. Många är säkert de som sett 

fram emot och sedan lång tid planerat för sitt livs stora högtid, att fira sitt bröllop nu i Pingst. Istället blev det 

för dem och för oss alla en dyster tid med en pandemi som ställt allt över ända. Isolering och oro och på 

många håll sorg och förtvivlan! Vad blev det av hänryckningen? Vad tänker vi kristna, hur ska vi se på livet i 

den mörka situation som nu blivit? Kan kanske just pingsthelgens bibelläsningar på sitt speciella vis lyfta 

fram ljuset åt oss och ge oss våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Jesus sa: ”Som ett ljus har jag kommit i 

världen, för att ingen av dem som tror på mig ska förbli i mörkret.”   

 

Vi firar alltså Pingst nu, igår och idag. Pingsten är Påskens avslutningshögtid. Kyrkans påskfirande varar ju, 

inte bara i sju dagar, utan i sju veckor. Uppståndelsen, sorg, ängslan och tvivel förbytt i glädje och tro, de 

fyrtio dagarna tillsammans med den Uppståndne, himmelsfärden med Jesu löfte: ”Få dagar härefter ska ni 

bli döpta i den Helige Ande” och så nu uppfyllelsen av detta Jesu löfte – något som ju redan Johannes 

Döparen förkunnade under sin verksamhet. 

Nu är pingsten och pingstfirandet inte något nytt. Det gamla förbundet hade både påsk och pingst, som finns 

beskrivna och reglerade i Gamla testamentet (GT), men dessa regler och föreskrifter gäller inte oss. Vi lever i 

det nya förbundet, vi firar den kristna påsken och den kristna pingsten. Den judiska påsken hade sina 

påskalamm, vi har vårt påskalamm, Jesus Kristus, om vars blod det heter: ”Jesu, hans sons, blod renar oss 

från all synd.” Den judiska pingsten firades bl.a. till åminnelse av lagens utgivande på Sinai. Lagen, och då 

inte bara de tio budorden, byggde opp den gammaltestamentliga kyrkan eller församlingen. Vi har vår pingst. 

Vi firar något som visserligen förkunnades i GT, men som då hörde framtiden till (Messias tid). Lagen är 

ju ”bokstaven som dödar”, lagens ämbete är dödens ämbete. Vår kristna pingst talar om Anden och Andens 

ämbete, Anden som ger liv och gör under. Ty nu har Messias kommit, han som döper i den Helige Ande. Då, 

på pingstdagen, inleddes den tid som profeten Joel talade om, ”då Herren skall utgjuta sin ande över allt 

kött”, då hedningarna ska inlemmas i Guds församling, då evangelium går ut över världen och ”gör alla folk 

till lärjungar”. Detta är Andens livgivande under, att han församlar lärjungar åt Kristus ur alla länder och 

folk och språk och kulturer –  och så genom Kristi ord bygger Kristi Kyrka här på jorden, och det utan de 

medel och metoder som hjälper denna världens riken och organisationer och företag att växa. Vi kallar ju 

(lite oegentligt) Pingsten för Kyrkans födelsedag, och då kan vi till att börja med konstatera något 

grundläggande: 

 

Kyrkans existens är ett under, hon är den Helige Andes underliga verk. 

Hon kallas ”de heligas gemenskap”, en världsvid gemenskap av troende, tvärsigenom alla mänskliga 

barriärer och murar, och genom alla generationer och århundraden. En sådan gemenskap må vi väl kalla ett 

den Helige Andes underverk. Hon finns och verkar mitt i denna världen men likväl inte är av denna världen. 

Hon finns mitt i folkvimlet, men likväl finns det en grundläggande skillnad mellan Kyrkans barn och 

världens barn (jag säger ”kyrkans barn” därför att vi kallar kyrkan vår moder). Kyrkans barn har en annan 

ande, de är födda på nytt och hör himmelriket till. Hon är i sig själv osynlig, men man kan ändå se var hon 

finns, för hon är oupplösligt förbunden med Ordets och sakramentens verksamhet. Hennes existens är ett 

under även därför att hon är en gemenskap i svaghet och bräcklighet och borde rimligtvis för länge sedan ha 

gått under. (Vilken jordisk organisation hade kunnat överleva om den varit utsatt för så många trolösa tjänare, 

ja så många rena bedragare som Kristi Kyrka har fått genomleva?)  Hennes medlemmar utgör ingen elit, hon 

består av fattiga syndare. Hon får utstå hån och förakt och ibland ren förföljelse från denna världens visa och 

mäktiga. Hon är lagd under korset – och dock helig och älskad av bevarad av Gud, ja hon bär kärleksnamnet 

Kristi brud. Sådan är de heligas gemenskap, som den Helige Ande samlar från hela jordens krets, ja till och 

med från oss här i den yttersta norden. Så är alltså vår pingst firandet av den nytestamentliga, den universella 

kyrkans framträdande. Och den kyrkan, som vi kallar vår moder, hon har inte sina stadgar hos Mose, hon är 

inte bunden till något yttre här i världen. 

Det är, som vi sa, inte Lagen som bygger opp Kristi kyrka. När judarna mot Jesus berömde sig: vi är lagens 

folk, vi är Mose lärjungar, så hävdar vi däremot: vi är inte lagens folk, vi är Jesu lärjungar, vi är nådens barn, 

fria från lagens ok. Om det nu inte är genom Lagen så låt oss istället se på 

Vad det är som bygger upp Kristi Kyrka och Församling?  



Idag, Annandag Pingst, kan vi lätt inse avd som avses, för idag läser vi Johannes 3:16-21. De verserna talar 

ju så tydligt om detta. Det är först av allt: Guds obegripliga kärlek till världen.  Det är vidare: Människans 

salighet av nåd allena, genom tron allena. 

 

Guds obegripliga kärlek till världen 

På pingstdagen talade apostlarna, på många språk, om Guds väldiga gärningar –  inte om mänskliga 

gärningar, vad människan gjort och ska göra. ”Så älskade Gud världen.” I ordet så ligger inte bara graden 

utan även sättet; så tog sig Guds kärlek till världen uttryck,att ”Han utgav sin Enfödde Son”. Gud som är 

alltings Skapare och uppehållare, den Upphöjde och Allsmäktige, den allestädes närvarande, den Helige och 

Rättfärdige. Han älskade världen, människorna, som är stoft och aska, syndare, födda som fiender till Gud, 

som hatar Gud, överträdare av hans heliga Lag, upprorsmakare, ja det från Gud avfallna människosläktet 

d.v.s. alla människor, inklusive dig och mig. Den ”världen” älskade Gud, inte skall älska (under förutsättning 

då att vi gör bot och bättring). Nej, han älskade redan av evighet, innan någon av oss ännu var till. Så ”att 

han utgav sin Enfödde Son”. Gud blir människa, ja han blir i sin person alla människors ställföreträdare. Gud 

ska lida och dö, i alla människors ställe. När apostlarna talade om detta, så talade de, genom Andens under, 

på många olika språk, så att åhörarna, varifrån de än råkade komma, kunde förstå deras tal och få någon 

nytta av det och komma till tro. Därför är vår pingst även ett firande av det Andens livgivande under att vi 

har apostlarnas undervisning, Nya Testamentet, det ofelbara Ordet, bevarat åt oss och genom kyrkans 

omsorg, genom många mödor, översatt så att människor kan få det på sitt eget språk. Detta är ett stort, och 

ofta bortglömt, tacksägelseämne: Vi har Guds Ord på vårt eget språk!  Pingsten är därför också en 

bibelöversättningarnas högtid. När detta är sagt om vår rikliga tillgång till Jesu ord och undervisning, så 

måste därtill också fogas en allvarlig förmaning att inte försumma Ordet. Det är givet till liv men kan bli till 

dom, hör Jesu varning: ”Den som avvisar mig och inte tar vara på mina ord, han har en domare över sig: 

Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen.”  

 

Människans salighet av nåd allena, genom tron allena   

Så älskade Gud världen. I begreppet ”världen”, konstaterade vi, är alla människor inräknade, även du och 

jag. Men för den bekymrade och tillplattade syndaren, och för den som kanske råkat ut för ett jämmerligt 

syndafall kommer ju likväl frågan: Hur ska jag få del av, få nytta av detta goda? Vad ska jag göra?  –  Vänta 

lite nu, lyssna vidare hur det står skrivet: ”… för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha 

evigt liv”.  Vad ska du göra? Du kan inte göra något. Du är en syndare och har absolut ingenting att komma 

med inför Gud. Det är en bitter sanning, men det finns även en annan sanning: Du kan inte göra något, därför 

att allt som behöver göras för din salighet är redan gjort, det blev gjort för snart tvåtusen år sedan. Gud är 

redan nådig mot dig och alla människor, på grund av vad den Enfödde Sonen har gjort. Tro på Herren Jesus 

Kristus, och du äger all salighet. Tron? Det är väl ändå för lite menar förnuftet. Javisst, om tron vore en tro 

utan Guds Ord och löfte, då vore den bara ett mänskligt tankefoster och till ingen nytta. Men nu är tron, tron 

i biblisk mening, just att hålla fast vid Guds Ord och löften, att personligen tillägna sig det. Det är när den 

Helige Ande ingjuter den tron i människors hjärtan som han bygger Kristi Kyrka och Församling. 

    O du Helge Ande kom och uppfyll dina troendes hjärtan och upptänd din kärleks eld i dem. 

    Du som av alla skilda tungomål församlar folken i trons endräkt. Halleluja, halleluja!   

Nu har vi talat om Kristi Kyrka som helhet, låt oss till sist också se på: 

 

Jesu löfte till den enskilde medlemmen av hans Kyrka och Församling 

Han och Fadern ska ta sin boning hos dem som älskar hans Ord, som även är Faderns Ord. En sådan innerlig 

förening råder mellan den troende och hans Frälsare, att denne tar sin boning i hans hjärta. Och den som har 

Sonen har även Fadern och Anden, hela Treeningheten.  Fadern skall sända den Helige Ande i Jesu namn. 

Jesus talade med sina lärjungar om detta på skärtorsdagskvällen, då var han 舅 nu synligen närvarande hos 

dem. Han skulle gå bort ifrån dem, men han ska fortsätta att tala till och vara med de sina, alla dagar intill 

tidens ände, men på ett annat sätt: genom Anden, Hjälparen och Tröstaren. Han ska lära er allt och påminna 

er om allt vad jag har sagt er. Då Anden forkunnar inte sig själv utan forhärligar Sonen. 

Frid från Gud ska råda i den troendes hjärta. ”Min frid ger jag er” säger Jesus ”inte en sådan frid som världen 

ger”. Han, och endast han, har denna frid, och endast han kan skänka oss den. Han har förvärvat denna frid åt 

oss genom sin död och uppståndelse.  Allt detta kommer oss till del genom Ordet och sakramenten, genom 

nådemedlen, som är oss givna till liv och salighet. Därför vill jag allvarligt mana dig, så här i pingsthelgen: 

håll fast vid och ta vara på Jesu ord och undervisning, som den Helige Ande inte bara har bevarat åt oss i NT 

utan även låtit oss få på våra egna språk. Då ska Jesu avskedsvälsignelse: Faderns kärlek, Andens hjälp och 

tröst och Sonens frid vara med dig –  alla dina dagar här på jorden och sedan i all evighet i himmelen. 

Amen. 

Kom Helge Ande vittne giv, i mig att Jesus är mitt liv, och att jag intet annat vet, än Jesus till min salighet.    


