
Söndagen före Pingst, 2020-05-14, Andakt i Coronatider, Solveig. Högberg, sänd till S:t Peters 
församling. 
 

                                    Hjälparen kommer 

 

1 Kungaboken 19:9-16, Apostlagärningarna 1:12-14, Johannesevangeliet 16:12-15 

 

Det finns bara två söndagar under kyrkoåret som heter ”söndagen före”. Det är söndagen före 
Pingst och söndagen före Domsöndagen. Det måste betyda att dessa två söndagar uppmanar och 
utmanar oss att göra oss beredda för att något viktigt ska komma. De riktar vår blick framåt.     
Ordet ”före” skapar en längtan. Vi är mitt i en tid när vi får längta efter att Guds löften ska 
fullbordas. Jesus sa tidigare, i samma samtal med lärjungarna som texten från Johannesevangeliet 
är hämtat ur: ”Jag säger er sanningen: det är för ert bästa jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er 
kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er.” 
 
Apostlagärningarna berättar om att lärjungarna höll ihop i ständig bön i väntan på att Jesu löfte 
skulle fullbordas. En uthållig och gemensam bön före löftets infriande. Att leva i väntan är inte 
meningslöst, det är att förbereda sig för det som ska komma. Att i stilla förtröstan blicka framåt. 
 
Det har i Corona- och Kristi himmelfärdstider, bland annat på Facebook, cirkulerat ett mycket 
tidsrelaterat skämt: ”Efter Kristi himmelsfärd jobbar Jesus hemifrån”. Ett skämt som innehåller en 
djup sanning. Vi lever fortfarande i mellanrummets tid, men det är inte en overksam, stillastående 
tid. Vi får lita på att Jesus förbereder det som ska komma. Det gör han idag, precis som han gjorde 
det inför den första Pingstdagen. Löftet om Hjälparen ska uppfyllas. 
  
Denna söndag infaller i år den 24 maj, som är en märkesdag för alla metodister.   
Trots att John Wesley var präst, predikade, undervisade och levde ut sin tro med stort allvar så 
upplevde han inte att tron var så levande som han förstod att den kunde vara. 
På en stormig resa mellan England och Amerika mötte han en grupp tyskar som gjorde ett djupt 
intryck på honom.  
John Wesley skrev i sin dagbok: Engelsmännen ropade förtvivlat men bland tyskarna fortsatte 

psalmsången lugnt. Efteråt frågade jag en av dem ”Var ni inte rädda?” Han svarade ”Nej, Gud 

vare tack”. Jag frågade ”Men era kvinnor och barn, var inte de rädda?” Han svarade enkelt 

”Nej, våra kvinnor och barn är inte rädda för att dö”. 
Carles Wesley skrev senare i en psalm: Jesus, du som älskar mig, du min enda trygghet är. Storm 

och vågor hotar mig. Inre oro mig förtär. Låt din närhet bli en famn, medan stormen rasar ut. 

Hjälp mig komma tryggt i hamn och tag mot min själ till slut.    (377:1 i Psalmer och Sånger) 
John Wesley förstod så småningom att han hade strävat i egen kraft för att göra sig behaglig inför 
Gud och få Guds godkännande. Nu förstod han att det handlade om att ta emot det Gud gjort för 
honom genom Jesus Kristus. Den 24 maj 1738 upplevde John Wesley sin evangeliska omvändelse 
och i sin dagbok skrev han om att han mycket motvilligt hade gått till en samling på Aldersgate 
Street där någon föreläste ur Luthers företal till Romarbrevet. Under det att det skedde kände han 
sitt hjärta förunderligt värmt och efter det förtröstade John Wesley på Kristus och bara på honom 
för sin frälsning, inte längre på egen kraft och egna strävanden. Efter det började han be och vittna 
som han aldrig gjort tidigare. Han hade verkligen fått uppleva att Jesus arbetat med honom och 
sänt Hjälparen, den Helige Ande, till honom. Väntetiden hade förberett honom för det kommande. 
 
Att leva i mellanrummets tid handlar om att leva i väntan, förväntan och förtröstan. Jesus arbetar 
hemifrån med och för dig och mig. Hjälparen kommer! 
 



Nåd du ger i överflöd, nåd för all min synd och brist. Utan dig är själen död. Du är liv, o Jesus 

Krist. Låt det vatten som du ger bli en källa inom mig, att jag aldrig törstar mer men har evigt liv 

i dig. (377:4 i Psalmer och sånger) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  
 


