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25 Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. 26  Men Hjälparen, den helige Ande som 

Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. 
27  Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era 

hjärtan oroas och tappa inte modet. 28  Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag 

kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern 

är större än jag. 29  Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. 

... 

För några söndagar sen gick jag igenom lite mer noggrant vem Helige Ande är.  

En summering av den predikan: 

1. Han är en person/maskulin i grekiskan/grundtexten.  

2. Han är Gud 

3. Han är vår försvarsadvokat  

Det är den slutsats jag kommer till efter jag läst vad de första kristna skrev om Helige Ande, men 

även vad grekiska grundtexten ger för insikt i vem Helige Ande är.  

Förutom Jesu uppståndelse skulle jag säga att detta troligtvis är den största händelsen i den 

kristna historien. Här föds det som vi kallar nya testamentets andlighet. Vi alla som har blivit 

födda på nytt, av Guds nåd, får Helige Ande som gåva. Bara Gud är kapabel att göra detta. Han är 

Fadern, den som ger fröet som skapar liv och föder oss på nytt. Inte "genom någon människan 

vilja" som Joh ev kap 1 talar om. Det är helt och håller på grund av Guds egna beslut, oavsett vad 

vi sagt eller gjort.   

Innan detta kunde Helige Ande ges till människor under en specifik tid till ett specifikt uppdrag. 

Det finns flera exempel av det i GT. Det står ex att Saul hade Herrens ande med sen lämnade 

Herrens ande honom. Även Simson hade Herrens ande en specifik tid, sen hände något och 

Herrens ande "vek" från honom som det står. Detta var för att Guds ande hade olika uppgifter 

och olika uppdrag beroende på vilken tidsepok det var. Man kan inte läsa bibeln som det är en 

och samma bok. 

Jag menar att man måste dela upp den i olika epoker. Då förstår man varför vissa saker är som 

de är. Ex om man skulle använda det exemplet med Saul i nya testamentets epok, då skulle man 

kunna producera fram en lära att Guds ande kan lämna människor. Jag menar att detta kan 

skapa stora problem för människors tro. Enligt NT säger Gud att "Jag ska aldrig lämna dig eller 

överge dig" och Jesus säger att "Ingen kan rycka dem från mig hand". Så fort Helige Ande tar sin 

boning i en människa förblir han där för alltid. Sen finns det bibelord som säger "Bedröva inte 

Helige Ande" och "Släck inte elden" osv. Dessa handlar om att leva i Helige Andes kraft. Att bli 

fylld åter och åter. Men Jesus har lovat att han aldrig lämnar oss då vi tillhör honom.     

 



En sista kommentar på den bibeltext ovanför. Jesus säger i vers 28 att "...Fadern är större än 

jag." En del har försökt använda denna vers för att producera fram en lära att Jesus inte skulle 

vara Gud eller jämställd Fadern. Det är uppenbart att Jesus i denna vers talar om att fadern är 

större än honom för tillfället, rent mänskligt och fysiskt. Jesus gjorde sig lite lägre än änglarna för 

en tid enligt Hebreerbrevet 2:7. Så eftersom Jesus gick runt och "kunde" endast vara på en plats 

på en gång sa han att fadern är större än honom. Ja fysisk/mänskligt, men inte andligt eller 

gudomligt. Det är väldigt tydligt om man läser hela NT.   


