
Tema: Att växa i tro. Femte söndagen i Påsktiden. 

Johannes 16:5-11. 

5  Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6 Men 
när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. 7  Men jag säger er sanningen: 
Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till 
er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.8 Och när han kommer ska han 
överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. 9  Om synd: de tror inte på 
mig. 10  Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. 11  Om dom: denna 
världens furste är dömd. 
... 
Att växa i tro. Det är något som kristna är kallade att göra. Om man jämför det med en 
relation, ju mer man umgås med en människa desto mer lär man känna denne. Man 
växer i relationen. På samma sätt är det att växa i tro. Man umgås med Gud och samtalar 
med honom, man läser Ordet och växer i kunskapen om vår Herre Jesus Kristus som 
Paulus beskriver det. Jag brukar tänka det kristna livet som olika nivåer. Vi kan ex säga 
att det finns 10 nivåer. När man först kommer till tro börjar man på nivå 1. Sedan växer 
man och utvecklas, man kommer till nivå 2,3,4 osv. Jag menar att denna 
utveckling/process är helt beroende på Guds Ande. Jesus kallar honom för 
Hjälparen/sanningens Ande. Det är på grund av honom som vi växer i tro. Paulus 
uppmanar kristna att bli fyllda av Helige Ande när han skriver... "låt er uppfyllas av 
Ande". Vi kan bli påfyllda av Helig Ande gång på gång.  
 
Jag skulle vilja gå lite djupare och förklara VEM Helige Ande verkligen är. I bibeln går 
han under många namn. Men i grund och botten är han Gud själv, en person.  
 
Det grekiska ord som översätts "hjälparen" är paraklétos  
Usage: (a) an advocate, intercessor, (b) a consoler, comforter, helper. 
Part of Speech:  Masculine 

Helige Ande är maskulint i grekiskan. Han är ingen opersonlig kraft, utan han är en 
verklig person som är Gud själv. Några exempel på detta är att Anden talar, han leder, 
han ger gåvor, han förmanar, han har en egen vilja. Detta är egenskaper som  en person 
har. Här nedanför förklarar jag lite tydligare vem Helige Ande är.  

Det finns 2 definitioner av Paraklétos. 

1. En advokat, en förebedjare 
2. En tröstare, hjälpare, stödjare. 

Om man delar upp ordet i två : "Pará" betyder "nära inpå/nära bredvid" och "Kaléô" 
betyder "göra ett rop/göra ett upprop/vittnesmål". Kaléô betyder även "en advokat som 
gör rätt bedömning eftersom han är nära situationen." Om man på så sätt sätter ihop de 
två orden blir det "paráklētos ""En person som ger bevis som är trovärdiga/sanna i en 
domstol". Man skulle kunna säga att han är våran försvarsadvokat. Våran förespråkare 
som håller vårt försvarstal istället för att vi behöver göra det. Han talar för oss.  
 
Låt oss därför upphöja, tjäna, älska,  ära och tillbe Honom för det är Han värd för alltid!  


