Hjälparen
Pingsten firas inte bara inom den kristna kyrkan utan är ett arv ifrån
judendomen. 50 dagar efter uttåget ur Egypten fick man lagen och förbundet på
Sinai. För den kristne handlar det om att Gud inte bara ger oss lagens tavlor utan
vi får också ta emot honom själv i form av den helige Ande.
Innan Jesus lät sig dödas lovade han sina lärjungar att de efter hans himmelsfärd
skulle få en gudomlig Hjälpare - den helige Ande.
Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos
er (Joh 14:16)
Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26Men Hjälparen, den helige Ande, som
Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har
sagt er. 27Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid
som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. (Joh 14:24-27)

Gud har sänt en hjälpare. Frågan är "Vad behöver vi hjälp med? Handlar inte
gudstron snarare om vad Gud kräver? Vi skall göra det och vi skall göra detta
och vi skall sköta oss och inte leva rullan. Vad vill Gud hjälpa oss med? Betyder
det i så fall att vi inte skulle kunna klara oss själva??”

Vad betyder ordet ande?
Vi måste först skaffa oss någon sorts förståelse för vad vi menar med ordet ande.
Är det ett spöke som åsyftas?
Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes
näsa. Så blev människan en levande varelse. (1 Mos 2:7)

Människan består alltså av ande och kropp och för att förstå vad Guds Ande
betyder för oss behöver vi lära oss att känna igen vår egen ande.
Lukas beskriver Jesu död på korset så här:
Och Jesus ropade med hög röst: ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.” Och
när han hade sagt detta gav han upp andan. (Luk 23:46)

Jesu ande skulle alltså existera vidare i Faderns händer när kroppen dog. Jesus
slutade andas men Fadern fick ta hand om hans ande.
När Jesus uppväckte en flicka från de döda heter det:
Hennes livsande återvände, och hon reste sig genast, och han sade till dem att ge henne
något att äta. 56Hennes föräldrar blev utom sig av häpnad. Men Jesus förbjöd dem att tala
om för någon vad som hade hänt. (Luk 8:55-56)

Hennes ande fanns också kvar när kroppen hade dött. När den kom tillbaka blev
flickan levande igen.
Kropp och ande bildar tillsammans en själ, ett jag.
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Slutsats nr ett
Vi förknippar alltså ordet ande med liv. Vidare ser vi att anden kan existera i det
osynliga även när kroppen inte längre fungerar.
Vitalismen saknar trovärdighet. Detta beror på att vitalismen förklarar livet genom att
hänvisa till en faktor som både är okänd och omöjlig att veta något om. Man kan inte ens
bevisa att den faktorn inte finns. Den är således en farlig metafysisk doktrin.

Vår landsman Jöns Jakob Berzelius var en av de första som menade att livet helt
och hållet kan förklaras av kemiska processer. Den stolta naturvetenskapen
förnekar nämligen existensen av allt som inte kan utforskas med vetenskaplig
teknik. Utanför materien finns det inget och får inte finnas något som inte
vetenskapen skulle kunna utforska.

Ande betyder liv
Vi kan ju fundera på ett fenomen som jag tror att många har erfarenhet av,
nämligen skillnaden mellan död och levande kristendom. Tron kan var hård,
dömande och dogmatisk men den också vara varm, utgivande och full av
inlevelse.
Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. (Jak 2:26)

En levande tro uttrycker sig i levande gärningar medan en död tro uttrycker sig i
döda gärningar.
Anden - vinden - luften - inlevelsen - gemenskap - ensamhet.

Vad behöver vi hjälp med?
Det räcker att vi läser Bergspredikan så får vi besked om vardagliga situationer
som vi inte klarar.
Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos
er Fader i himlen. 2När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i
synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. Amen säger jag er:
De har fått ut sin lön. 3Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den
högra gör, 4så att din gåva ges i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda,
belöna dig. (Matt 6:1-4)

Vi klarar inte av ett liv som inte går med vinst. Visst, en allmosa för de sjuka och
fattiga. Men skall jag ge något vill jag ha något annat i stället.
Varför känns Bergspredikan så knäckande? Det är för att den förutsätter en
kärlek som vi inte äger i oss själva.
Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd
också den andra åt honom. 40Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så
låt honom få din mantel också. 41Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med
honom. (Matt 5:39-41)

Vill vi ens bli delaktiga i den helige Ande på sådana villkor? Önskar vi få
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förmågan att vända andra kinden till? Eller vill vi hellre vara lite lagom?
Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. 15Inte heller tänder man
ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser
för alla i huset. 16Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda
gärningar och prisar er Fader i himlen. (Matt 5:14-16)

Vi lider en allvarlig brist på kärlek. Vi kan uppfostra våra barn till att leva som
om de hade verklig omtanke, hänsyn och offervilja. Till en del kan en människa
också ha det. Men när vi testas i våra liv visar det sig alltför ofta att vår kärlek
inte räcker. Om tyska folket hade älskat judarna tror ni då att Hitler skulle ha
kunnat döda 6 miljoner? Om svenskar och danskar hade älskat varandra skulle vi
då ha kunnat kriga genom århundraden? Vi vet att krig inte lönar sig och ändå
krigas det ständigt. Vi har inte den kärlek som skulle behövas för att kunna låta
bli.
Om våra hjärtan är kalla så hjälper det inte att vi försöker göra de gärningar som
skulle kommit spontant om vi hade haft varma hjärtan. Vi orkar inte. Vi tröttnar
och lägger av. Sedan får vi bara dåligt samvete när någon talar om vad vi borde
göra.
Den helige Ande är kärlekens Ande.
Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och
självbehärskningens Ande. (2 Tim 1:7)

Sanningens Ande
Jesus kallar den helige Ande för sanningens Ande. Det är ett uttryck att ta vara
på i postmodernismens tidevarv.
Naturvetenskapen förnekar att verkligheten skulle kunna vara något mer än
materia (och energi). Men om den nu är det i alla fall, om det finns något som
rätteligen bör kallas ande så skall vi se det på att vetenskapen bara kan yttra sig
om frågor som strikt handlar om kemi och fysik.
Vetenskapen kan inte yttra sig om etik och moral, den kan inte förklara vad
skönhet är - eller humor. Den står helt främmande inför allt som gör människan
mänsklig. För det är inte människan i sig själv - hon är inte mänsklig. Det är
alltför lätt att göra henne - dig och mig - omänsklig.
Vi tänker oss att du är deprimerad och går till psykiatrin. Du försöker förklara
för läkaren att du är där för att livet känns meningslöst. Men doktorn förklarar
att ditt problemet beror på att du har för lite serotonin i hjärnan. Han vill skriva
ut medicin (= fysik och kemi) medan du vill ha en mening med livet. Frågan om
livets eventuella mening kan inte bearbetas med vetenskapliga metoder eftersom
det inte är fysik eller kemi. Doktorn vill göra det till kemi för att därmed anlägga
ett vetenskapligt perspektiv och därmed hjälpa dig. Till en del kan han göra livet
lättare att leva även om han inte kan skapa någon mening varken för dig eller för
sig själv.
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Vårt behov av debatter
Det finns många områden där vi har en känsla av att det finns både rätt och fel
men där vi ändå inte kan bestämma oss för vad som är rätt och vad som är fel.
Detta gäller särskilt inom moral och inom politik, som är tillämpad moral. Det
hela slutar med debatt som i sin tur nästan alltid leder till ett ställningskrig. Det
visar sig nämligen att det alternativ som de rika förespråkar råkar värna om
deras rikedomar De som inte vill ha en planerad väg utanför husknuten råkar
vara just de som menar att man inte får bygga vägar hur som helst.
Debatter är totalt meningslösa. Ändå klarar vi oss inte utan debatter. Detta tål att
grubblas mycket över. Varför står och faller demokratin med en metod för att
söka sanningen när den metoden inte fungerar?
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som
den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. (Joh 1:14)

Man kan döda folk med sanning om den saknar nåd. Men man kan också ställa
till med mycket elände om man sprider en nåd som saknar sanning.

Vishetens och gudsfruktans Ande
Den helige Ande är mycket mer än nåd och sanning.
Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall
bära frukt. 2Över honom skall HERRENS Ande vila, Anden med vishet och förstånd, Anden
med råd och styrka, Anden med kunskap och fruktan för HERREN. (Jes 11:1-2)
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och
uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18Jag ber att era hjärtan
skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet
hans arv är bland de heliga, 19och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att
hans väldiga kraft är verksam. 20Med denna kraft verkade han i Kristus, när han
uppväckte honom från de döda (Ef 1:17-20)
Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens
Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som
man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över
sin förstfödde. (Sak 12:10)
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