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Betraktelse – reflektion
Dagens texter
Söndagen före pingst –
”Hjälparen kommer”
1 Kung 19:9-16
Apg 1:12-14
Joh 16:12-15
Ps 33:18-22

En källa med porlande vatten
Bibelläsning Johannes 4:10-15, 7:37-39, Gal 5:22
Genom fönstret, där jag sitter och skriver, breder
grönskande ängar ut sig, inramade av blommande
körsbärsträd. Det stämmer själen till förundran. Jag
påminns om hur trädens rötter funnit livgivande
vattenådror. Friskt vatten som blir en källa till liv. Vatten
som gör att träden om några månader bär frukt. Frukt
som blir till välsignelse för insekter, fåglar, djur och
människor.
Tankarna leds till Jesus som under den judiska
Lövhyddohögtiden ropar:
”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror
på mig ur hans inre skall flyta strömmar av levande
vatten”.
Detta sade Jesus om den helige Ande. Det är nästan
samma ord som Jesus säger till en kvinna i Samarien:
”Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig
mer törstig. Det vatten jag ger, blir en källa i honom,
med ett flöde som ger evigt liv”.
Jesus talar om den Helige Ande som en porlande källa
med levande vatten. Ett levande vatten är rent och klart,
det ger liv, släcker törst, ger ny kraft.
Det är en motpol mot det stillastående vattnet som är
otjänligt att dricka av, luktar unket och är fullt av
bakterier som framkallar kräkningar och sjukdomar.
Låt oss återvända till fruktträden… Som genom en inre
fontän sugs det livgivande vattnet upp i trädstammen,
där det tillsammans med ljus och värme bildar grönska,
och med tiden vackra körsbärsblommor. Tillslut bildas
frukten, som blir till välsignelse för insekter, himlens alla
fåglar, djuren och oss människor.
Kanske kan körsbärsträdet fungera som en bild för oss
människor? Hur vi kan få ha våra rötter fästade vid den
helige Andes porlande källa, vars vatten ger oss liv och
växt, låter oss blomma, sprida väldoft och bära frukt. En
frukt som välsignar andra människor. För så står det i
Galaterbrevet 5:22 om ett liv i den helige Andes närhet:
”Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod,
vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och
självbehärskning”.

Mina tankar leds här till en händelse i Gnesta-Mölnbo
under min tid som pastor. Vi arbetade länge aktivt med
Alphakurser. En av dessa Alphagrupper ville bara
fortsätta, termin efter termin... Vid ett tillfälle stod vi
ledare lite rådlösa till vilket tema vi skulle ha kommande
termin. Just då råkade Elise (mer känd som Ängeln på
Malmskillnadsgatan) vara på besök i Mölnbo. Vi hade
som församling rätt nära kontakt med henne genom
Livskraft (en rehab-verksamhet för kriminella och exkriminella) som hade sin bas i kyrkan. Vi bjöd in Elise på
en Alpha-kväll. Hela kvällen berättade hon om den helige
Ande och betydelsen Anden för arbetet på
Malmskillnadsgatan. När Alphakvällen led mot sitt slut
uttryckte gruppen att de ville ägna den kommande
terminen åt den Helige Ande. Så blev det… Men vi
funderade några varv först… Hur skulle vi lägga
betoningen? I vår tid handlar ju så mycket om min och
mitt, även när det gäller andlighet och andliga
upplevelser. Även i kyrkan. Så vi funderade vidare… Vad
hade Elise egentligen berättat? Vi landade tillslut i
insikten att vad hon faktiskt berättat var om Andens
frukt och hur den fått sprida välsignelse till människor på
Malmskillnadsgatan. Så blev det vår betoning den
terminen.
Kanske kan alla blommande fruktträd bli påminnare till
oss varje gång vi ser dem. Påminnare om den helige
Ande och Andens frukt. En frukt av välsignelse för de vi
har närmast, för vårt samhälle och för vår värld.
Esgrim Rommel
Bön
Helige Ande, kom till mig.
Befria mig från själviskhet och fyll mig med kärlek
Låt din glädje bo i mig, så att jag sprider glädje
Ge mig din frid, frid med dig, frid med min nästa, frid med
mig själv.
Hjälp mig att vara tålmodig och vänlig, också när det kostar
på.
Om du vill göra ett under, gör mig då till en god människa.
Gör mig trofast, pålitlig, ordhållig och rakryggad.
Ge mig ödmjukhet, så att jag inte sårar mina
medmänniskor
Lär mig självbehärskning, så att jag inte faller offer för
lynnighet.
Gör mig blygsam, så att jag inte inbillar mig att jag är
förmer än någon annan.
Helige Ande, du är den som ger liv åt allt och fyller allt med
välsignelse.
Låt mig genomströmmas av ditt liv.
Förena mig med Jesus Kristus, den levande Vinstocken,
så att jag som en frisk gren kan bära goda frukter,
Fadern, Sonen och den Helige Ande till ära.
Amen.
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