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Kyrkoherde Sten Rydh, Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige.
I Guds, Faderns + och Sonens och den Helige Andes, namn. Amen.
Bön. Käre himmelske Fader! Vi tackar dig för att du har låtit din Son smörjas av den
helige Ande utan all begränsning. Kom nu också till oss genom ordet och undervisa oss om
hur Anden utgår av Fadern och Sonen och om hur Anden kommer till oss också idag.
Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen.
Predikotext: Matt. 10:24-31. (2:a årg.)

Jesus sade till de tolv: 24 En lärjunge står inte över sin lärare, och en tjänare står inte över
sin herre. 25 Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare, och för tjänaren att bli som sin
herre. Om husets Herre blir kallad för Beelsebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli
det?
26 Var alltså inte rädda för dem. Det nns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget
gömt som inte ska bli känt. 27 Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör
viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken.
28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället
honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. 29 Säljs inte två sparvar för ett
kopparmynt? Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er Faders vilja. 30 Och på er är
till och med alla hårstrån räknade. 31 Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många
sparvar.
Ämnet i vår evangeliebok denna söndag är ”Kristus och Anden”. Predikan skall därför
handla om hur Kristus i sin Gudom av evighet är smord med den Helige Ande och hur han
sedan i tiden som människa blev smord med Anden och nu sänder ut Anden genom sina
apostlar till hela den kristna kyrkan. Tom Hardt skriver om denna hemlighet: ”Jesus själv
inbjuder oss att skåda in i Den Allrasaligaste Trefaldighetens djup. Han öppnar i sitt heliga Ord portarna till
alla världars centrum, till tillvarons hjärta, där Fadern föder Sonen, där Den Helige Ande utgår av Fadern
och Sonen”. (predikan 6 sön e Påsk, 1:a årg.)
Redan i skapelseberättelsen läser vi om hur Fadern skapade universum genom det eviga
Ordet, Kristus, och om hur den helige Ande svävade över vattnet (1 Mos. 1:1-3). Om Guds
evige Son skriver aposteln:
Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen
och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är
skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. (Kol.
1:15-17).
Aposteln önskar också varje kristen en hel och full gemenskap med den evige, treenige
Guden när han skriver: Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare
med er alla. (2 Kor. 13:13)
Världen och den falska kyrkan vill inte veta av detta. Även de som ansågs mest fromma i
Israel kallade Jesus för Beelsebul. Därför skall vi idag inte förundra oss om den förvärldsligade
kyrkan tar avstånd från dem som troget upprepar Bibelns ord om vem Jesus är och vad han
har gjort. Vår text säger:

fi

En lärjunge står inte över sin lärare, och en tjänare står inte över sin herre. … Om husets
Herre blir kallad för Beelsebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det? (v 23, 25)
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Sådana unga män som idag vill förkunna Guds ord rent och klart nekas nu inträde i våra
folkkyrkor. Men istället tar man där emot vem som helst som har ett budskap som är
anpassat efter denna världens tankar. Ja, i den stora världskyrkorörelsen är alla slags samfund
med alla möjliga villfarelser välkomna med motiveringen ”för att världen skall tro”! Men vilket
är då det budskap som världen skall tro? Det kan ingen säga. Men man vet vad man inte vill
ha. Den moderna teologin säger ju att det värsta är den s.k. ”fundamentalismen”.
Förkunnelsen att allt vad Bibeln lär också skall predikas för världen idag, den förkunnelsen vill
man inte ha. En sådan predikan vill man istället stoppa och även förfölja.
I denna situation tröstar Jesus sin kyrka och säger:

Var alltså inte rädda för dem. Det nns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt
som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i
ert öra ska ni ropa ut på taken.(v 26f)
Det dolda och gömda är vad Guds ord lär. När vi som kristna läser detta ord och
mediterar över det talar Kristus till oss i mörkret. När bibeltroende teologer med stor möda
studerar de bibliska texterna på grundspråken sker det i det fördolda. Men sedan kommer
allt vad Jesus sagt till dem i de heliga texterna att uppenbart ropas ut på taken. Vi läser till
exempel om vad som skedde i Berea, där Paulus predikade mitt under alla förföljelser. Det
står:
Så snart de kom dit [till Berea] gick de till judarnas synagoga. Judarna där var mer öppna än de i
Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det
kunde förhålla sig så. Många av dem kom till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och
män. (Apg. 17:10-12)
Samme apostel lär oss hur det ska gå till när den helige Andes ord skall förkunnas i
kyrkan. Han skriver om hur en rätt biskop skall vara:
Församlingsledaren skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte
häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig,
gudfruktig och behärskad. Han skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund
undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. (Tit. 1:7-9)
Detta att en Guds ords förkunnare skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord är avgörande. Det
är precis vad Jesus här säger i vår text:

Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa
ut på taken.(v 27)

fi

När Jesus uppstod och for upp till himmelen blev han också som människa smord av den
helige Ande. Också som människa är han Kristus, som betyder den smorde. Han har den
helige Ande utan mått och begränsning. ”Gud ger honom sin Ande utan att mäta” (Joh. 3:34)
Aposteln Petrus säger i sin predikan på pingstdagen: ”Sedan han nu genom Guds högra hand har
blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör…
Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och
Messias.”. (Apg. 2 : 33ff)
Messias är det hebreiska ordet för Kristus, den smorde. När Jesus som människa blev
förhärligad och upphöjd tog han av Fadern emot den utlovade helige Ande som han så
utgjöt över apostlarna. Detta är ett under som vi aldrig kan förstå med förnuftet. På Faderns
högra sida sitter inte bara Guds evige Son, utan också den upphöjde människosonen i en
och samma person. När Jesus genom Guds ord talar till oss är det alltid den helige Ande
själv som talar. Så är läran om Kristus och Anden alltid knuten till detta att Gud sänder
Anden genom ordet och inte på något annat sätt.
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När en människa tar emot ordet och tror på Kristus är det den helige Ande som verkar.
Anden tar sin boning i den kristnes hjärta. Anden förhärligar Jesus och hans försoning, då ha
dog för hela världens synd. Denna gåva tar vi emot genom dopet och tron. Så kommer
Anden till oss. Det sker också i bikten och nattvarden. Det är samme Ande som tänder
bönen i våra hjärtan. Det är Kristi egen Ande, Guds helige Ande som verkar här och nu.
Djävulen kan inte tåla detta. Han gör allt han kan för att försöka få varje kristen bort från
Kristus och ordet. Om det inte går genom att locka oss till synd i livet eller läran tänder han
förföljelsens eld mot oss och försöker skada oss med våld. Men Jesus tröstar oss då genom
sina underbara ord i vår text. Han säger till sist:

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom
som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt?
Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er Faders vilja. Och på er är till och med alla
hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. (v 28-30)
Så får vi vara förvissade om att Gud genom Kristus och Anden är med oss alla dagar intill
tidens ände.
Amen.
Bön. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat
och varnat oss. Hans Helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska
hörare, utan ordets görare, och så dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill
änden, och bli evigt saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen.

