Söndagen före pingst den 24 maj 2020

Andakt i Kristi himmelsfärdstid – Hjälparen kommer
Inledning och bön
Herre, öppna min mun till ditt lov,
så vill jag förkunna din ära!
Gud, kom till min räddning!
Herre, skynda till min hjälp!
Ära vare Fadern och Sonen
och den helige Ande, nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.
Psalm 162:1
Som sol om våren stiger
i makt mot himlens höjd,
och all naturen viger
till livets nya fröjd,
i själens riken Anden
går fram med vårens bud:
nu brister alla banden,
nu skapar livets Gud.
Psaltarpsalm (växelläsning) 33:18–22
(Alla) Detta är den dag som Herren har gjort.
Låt oss jubla och vara glada!
I Men Herren vakar över dem som fruktar honom,
över dem som hoppas på hans nåd,
II han räddar dem från döden
och håller dem vid liv i hungertid.
I Vi sätter vårt hopp till Herren,
han är vår hjälp och vår sköld.
II I honom har våra hjärtan sin glädje,
vi förtröstar på hans heliga namn.
I Herre, låt din nåd vila över oss,
ty vi hoppas på dig.
II Ära vare Fadern och Sonen
och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
(Alla) Detta är den dag som Herren har gjort.
Låt oss jubla och vara glada!
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Bibeltext Johannesevangeliet 16:12–15
Jesus sade: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men
när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han
skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer
att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt
vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall
låta er veta.”
Reflektion i Kristi himmelsfärdstid – i väntan på den heliga Anden
(Ur Bönboken tradition och liv, Verbum 2004)
Vem kan se in i framtiden? Och vem vill göra det? Hela livet är egentligen en resa i
osäkerhet. Ändå vågar vi möta morgondagen med förväntan. Men ibland förvandlas
livets förutsättningar mycket snabbt – på gott eller ont. En sådan förändring
drabbades lärjungarna av när Jesus försvann ur deras åsyn på himmelsfärdsberget
(Luk 24:49–53).
Här började en kort mellanperiod i lärjungarnas liv: Jesus hade lämnat dem, men
den heliga Ande – Guds osynliga närvaro – hade ännu inte kommit. Man kunde
därför tro att de gick ned från berget förvirrade och oroliga, ungefär som under tiden
mellan långfredagen och påskdagen. Men tvärtom står det att de återvände till
Jerusalem under stor glädje (vers 53).
I det kristna perspektivet finns samma erfarenhet att osäkerhet och förväntan går
hand i hand som i alla andra livsperspektiv. Att vara kristen är ingen försäkring mot
livets olyckor och sorger – men ändå lever vi med en förväntan på att Gud ska vara
närvarande i våra liv. För det mesta ser vi spåren av Guds verk först i efterhand, men
de spåren räcker ofta för att vår erfarenhet skall säga att Gud är trofast. Och det var
just lärjungarnas erfarenhet som utgjorde skillnaden mot tiden efter långfredagen.
Genom uppståndelsen visade sig Guds löften vara sanna, och därför kunde
lärjungarna lämna himmelsfärdsberget övertygade om att de kunde lita på Gud –
även om de inte anade vad som låg framför dem.
I pingstens tid – när den helige Ande kom – visade det sig att lärjungarna haft
rätt i sin förväntan. Andens närvaro gäller också oss.
Tystnad
Bön
Av Kerstin Anér (Bönboken tradition och liv, Verbum 2004)
Herre Jesus, i dag ser vi,
hur din kärlek är så djup som
världens rötter, så omätlig som
tidens längd. Så stor har du
blivit för oss, sedan du försvann
ur vår åsyn. Ingen plats på
jorden är nu utan dig. Vart än
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en kristen människa är på väg
för att tala om dig, är du redan
bland dem som hon talar till. När
vi gläder oss med alla som är
lyckliga och glada, är din glädje
också mitt ibland oss. När vi
sörjer med alla som plågas
och pinas, är du med bland
dem som plågas och sörjer.
I din närhet upplever vi med
ofrånkomlig styrka, hur vi alla
är ett och inte kan sarga någon
utan att själva sargas. Lär oss
nu fred, godhet, ömhet, styrka,
du vars namn är Underbar i
råd, Väldig Gud, Evig Fader,
Fridsfurste. Amen.
Avslutning
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden
så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står
i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran i evighet.
Amen.
Med himmelsk välsignelse
välsigne oss Gud den allsmäktige,
Fadern, Sonen och den helige Ande.

Sändningsord och inspiration till fortsatt daglig bibelläsning inför
pingsten
Se nästa sida.
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Pingstnovenan
(Ur Bönboken tradition och liv, Verbum 2004)
Niodagarsperioden mellan Kristi himmelsfärd och pingst ber man om den helige
Ande. Förebild till denna sed är lärjungarnas bön i Jerusalem i väntan på Anden (Apg
1:4–14). Textläsningarna utmynnar i bön till den helige Ande.
Första dagen (fredag)
Apg 1:1–14 Vänta på det som Fadern har utlovat
Joh 14:15–26 En Hjälpare som skall vara hos er för alltid
Andra dagen (lördag)
Apg 8:14–17 De lade händerna på dem, och de fick helig Ande
Mark 1:9–11 Anden kom ner över Jesus
Tredje dagen (söndag)
Apg 10:34–44 Den heliga Anden föll över alla som hörde Petrus ord
Luk 4:16–22 Herrens ande är över mig
Fjärde dagen (måndag)
Rom 5:1–8 Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom Anden
Joh 7:37–40 Ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten
Femte dagen (tisdag)
Rom 8:14–17 Anden som ger söners rätt
Luk 10:21–24 Jag prisar dig, fader, för att du har uppenbarat detta för dem som har
ett barns sinne
Sjätte dagen (onsdag)
Rom 8:26–27 Anden vädjar för oss med rop utan ord
Joh 16:5–7 Det är för ert bästa som jag lämnar er
Sjunde dagen (torsdag)
1 Kor 12:4–13 En och samme Ande fördelar sina gåvor
1 Joh 14:23–26 Hjälparen skall påminna er om allt
Åttonde dagen (fredag)
Gal 5:22–26 Andens frukter
Joh 16:12–13 Sanningens Ande skall leda er fram till hela sanningen
Nionde dagen (lördag)
Ef 4:30–5:2 Guds Andes kännemärke
Joh 20:19–23 Han andades på dem och sade: Ta emot helig Ande
4 (4)

