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SÄ ND 
 

5 söndagar om 5 vanor om kan förvandla mig, dig och världen. 

Och idag är vi vid den 5e vanan. Att se sig själv som sänd.  

Den helige ande är Gud i rörelse. Ibland kan man ju i 

teckningar se Gud som en stillasittande skäggig gubbe uppe på 

ett moln, eller hur. Men den bilden är långt ifrån den Gud som 

presenterar sig själv i Bibeln för oss. Gud som en och samtidigt 

treening, Gud som Fader, Son och Ande där Anden redan från 

början i Bibelns blad är Gud  i rörelse.  

1 Mos 1:2 Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker 

och en gudsvind svepte fram över vattnet 

Guds ruach, Guds ande, Guds vind svävade fram, eller svepte 

fram, eller was moving som det står i en engelsk översättning, 

var i rörelse. Så genom hela skapelsen så är Guds Ande i 

rörelse och är med och skapar. 

Långt senare när Jesus döps av Johannes döparen i Jordan så 

kommer Guds Ande över honom som en duva. Inte en död 

duva som dumpas från himlen ner i skallen på Jesus, utan en 

levande duva som sakta flyger ner. Från Fadern till Sonen, Gud 

är en, men ändå tre. 

Joh 3:16 När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur 

vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma 

ner som en duva och sänka sig över honom. 17Och en röst från 

himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.” 

Lite längre fram i Johannesevangeliet, där Jesus på 

lövhyddefestens sista dag ropar mitt bland alla tusentals 

människor som var samlade i templet: ”Är någon törstig, så 

kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall 

flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger” (7:37-

38). 

Och Johannes förklarar: ”Detta sade han om Anden, som de 

som trodde på honom skulle få” (ib.39). Munken och 

författaren Wilfred Stinesen har skrivit så här: ”Vi har en källa 

inom oss, en källa som är den Helige Ande. En källa är inte still, 

då är det en dypöl, en källa är i rörelse. Vi är så rika, och vi 

lever ofta så fattigt. Hur härligt skulle vårt liv inte vara om vi 

gick omkring medvetna om att det inom oss finns en evigt 

flödande källa som är Guds egen Ande! Vi söker och söker 

efter saker som vi inte behöver och som lämnar oss tomma, 

medan det skulle räcka att sluta våra ögon och med trons öron 

höra källan med det livgivande vattnet porla.” 



Idag är det ju Pingstdagen och vi firar hur Anden inte bara 

finns hos särskilt utvalda människor längre utan på ett tydligt 

sätt började fylla och beröra och finns med alla Jesustroende 

som ville. 

Apg 2:1 När pingstdagen kom var de alla församlade. 2Då 

hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och 

det fyllde hela huset där de satt. 3De såg hur tungor som av 

eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. 4Alla 

fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de 

ord som Anden ingav dem. 

Gud i rörelse kommer som en stormvind och som eldslågor 

och sätter lärjungarna i rörelse. Den helige Ande vill alltid 

vidare, bredare, djupare, längre bort. Rörelsen märks, folk hör 

dånet och hör lärjungarna snacka olika språk, också kommer 

vers 14Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till orda 

och talade till dem 

Också fortsätter Paulus att snacka och helt plötsligt är det inte 

bara lärjungarna utan tusentals som kommer till tro på Jesus 

och den Helige Ande flyttar vidare in i tusentals nya 

människor.  

Något senare så har de kristna, eller Vägen som de kallas, de 

som är fyllda av Anden är ju alltid på väg eftersom Anden är 

Gud i rörelse – eller hur?  De har ökat i antal, rejält många fler, 

och flera judiska höjdare börjar se problemet med den här nya 

sekten där det hela tiden rör på sig. En av dem är Saul, en 

urban karismatisk akademiker från Tarsus i nuvarande Turkiet 

som numera är en up and coming judisk ledare i Jerusalem. 

Och han beger sig som många av er vet till Damaskus för att 

utrota de kristna där. Det som hotade de kristna i Syrien då är 

det som sker idag. Ett folkmord på kristna. Men – på vägen 

bländas han av ett starkt ljussken, hör en röst säga, ”Jag är den 

som du förföljer” och får ta sig blind till Damsakus. Men Gud 

är alltid i rörelse, eller hur? 

Apg 9:10 I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till 

honom sade Herren i en syn: ”Ananias!” Han svarade: ”Ja, 

herre.” 11Herren sade: ”Gå genast till Raka gatan, och fråga i 

Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber, 

12och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma 

in och lägga sina händer på honom för att han skall se igen.” – 

13”Herre”, svarade Ananias, ”jag har hört från många håll om 

den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i 

Jerusalem. 14Och nu är han här med fullmakt från 

översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn.” 15Men 

Herren sade till honom: ”Gå, honom har jag utvalt till mitt 

redskap. Han skall föra ut mitt namn till hedningar och kungar 



och Israels folk, 16och jag skall låta honom veta hur mycket 

han måste lida för mitt namns skull.” 

17Ananias gav sig i väg och gick till Judas hus. Han lade sina 

händer på Saul och sade: ”Saul, min broder! Herren själv, 

Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att 

du skall få tillbaka din syn och fyllas av helig ande.” 18Då var 

det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon, och han kunde se 

igen. Han lät genast döpa sig, 19och när han hade ätit återfick 

han krafterna. 

I Mariestad fanns en lärjunge som hette Waldemar, och en 

som hette ……………. Vanliga människor, såna som du och jag 

och Ananaias, vill den Helige Ande sända.  Överallt där det 

finns lärjungar så vill Gud som är i rörelse, den Helige Ande, 

sända dem. Gud sänder såna som dig och mig och hur små och 

obetydliga vi än tycker att vi är så kan vi faktiskt tillsammans få 

vara med och förändra världen.  

När Ananias går så förändras också hans attityd och hans 

inställning. Från rädsla för denna beryktade man till att faktiskt 

kunna säga: Min broder till honom när han möter honom. 

Också ber Ananias, Saul ser igen men han blir också fylld av 

den Helige Ande. Också drar Anden med Saul, som sen får 

namnet Paulus och som sänds ut av församlingen i Antiochia 

på en resa som verkligen får vara med och förändra världen 

som vi läser om i Apostlagärningarna.   

Vi kan tänka att våra liv ska vara som en trailer, ett smakprov 

för en kommande film: ”En trailer är ett smakprov, en 

kortfilmsversion av den film som ska komma snart, och de 

innehåller oftast de bästa specialeffekterna eller de roligaste 

scenerna eller de mest romantiska stunderna beroende på 

filmen. Titta på de andra i salongen efter en trailer. Om den 

har gjort sitt jobb kommer nån person att vända sig till sin 

granne och säga ’Jag vill se den filmen’. Detta är en jättebra 

metafor för den missionella församlingen. Om den gör sitt 

jobb väl kommer människor att se det och säga ’Jag vill se 

vilken värld de kommer ifrån’. Vi får välsigna människor, äta 

med människor, lyssna till Anden, lära av Jesus och se oss 

själva som utsända. Du är en missionär! Utmaningen denna 

vecka blir att föra dagbok över hur jag/ vi uttryckt Guds rike 

genom ord och handlingar. Trots att både jag och du 

emellanåt inte alls varit någon positiv trailer för Guds rike så 

väljer Anden, Gud i rörelse, dig i alla fall. Den Helige Ande vill 

fylla dig och sätta dig i rörelse, så öppna dig och ge plats för 

den Helige Ande i ditt liv.  

 

 



Pingstsekvensen: 

 

Kom, Guds egen andedräkt,  

kom, du rena, varma fläkt  

av Guds rikes ljuvlighet. 

 

Kom och fyll vår fattigdom,  

kom med all din rikedom,  

kom och lys vår vilsenhet. 

  

Gjut ditt mod i rädda bröst,  

bo i oss och var vår tröst,  

bli vår värme, bli vårt stöd, 

 

vilan när vår nöd blir lång,  

frihet mitt i livets tvång,  

svalka mitt i smärtans glöd. 

  

Ande, salighetens ljus,  

gläd vårt hjärta med ditt rus,  

bli dess tysta jubelskri. 

 

Utan dig är allting dött,  

åldrat, kraftlöst, tomt och trött  

under tidens tyranni. 

  

Tvätta rent det fläckade,  

vät med dagg det torkade,  

läk vår oros djupa sår. 

 

Väck till liv det domnade,  

värm ur död det stelnade,  



samla dem som vilse går. 

  

Kom med enhet, kom med frid,  

gör vår tid till hoppets tid,  

andas i vår längtans bön. 

 

Gör oss visa av ditt råd,  

gör oss goda av din nåd,  

ge oss härligbetens lön.  

Amen. Halleluja. 

 

 

Inbjudan till fo rbo n 

 

 

 

 

 

 

Välkommen - Walle 

Psalm 527 el 528 

Kören x sånger gemensamma 

Inledning walle + Bottolf 

Barnen går – kören sång 

Körensång 

Psalm 527 el 528 kollekt 

Predikan  

inbjudan, förbön  (Örjan, Berit) 

Körenleder lovsång 


