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I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. 

Herren har gjort underbara ting. Deras antal är större än vi kan räkna och mer underbara än vad våra 
svaga sinnen kan fatta. Han har skapat galaxerna och placerat planeterna i just den bana de skall 
vara. Gud blåste liv in i människan. Han skapade allt levande. Han planterade och lät de växa. Han 
skapade floder och sjöar, berg och djupa dalar. 
 Herren har gjort underbara ting. Vi i vår familj har inte minst märkt det i denna veckan, då 
vår andra son kom till världen. Stora ting hade Herren också gjort långt tidigare. I Psaltaren läser vi: 
Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart 
skapad.Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig 
när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara 
var ett foster. 
 Herren har gjort underbara ting. Läser vi gamla testamentet ser vi de stora ting Herren 
gjorde för sitt utvalda folk, Israel. Herren utvalde dem. Herren räddade dem. Herren ledde dem. 
Herren befriade dem. 
 Men större ting skulle han göra. Redan i första moseboks tredje kapitel läser vi, där Herren 
säger till ormen som hade lurat Adam och Eva: Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan 
och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud…  
 Herren har gjort underbara ting. Jesus sa i dagens evangelium. Det är för ert bästa som jag 
går bort. Jesus vet allt och vet vad som är bäst för sina lärjungar. Jesus talar om det som skulle ske 
med honom. Han vet alltid vad som är bäst för dig och mig. Han gick bort för att dö, för oss. 
 Tillskillnad från andra så kallade gudar, såsom Zeus och Allah, vår Gud gick bort, för att dö 
och för att betala mänsklighetens synder, våra vidriga och själviska gärningar, ja för alla som 
förkastat honom. Hans vrede har vänts till korset, till Jesus Kristus på korset. Vår Gud sände sin son 
till att dö för oss och så uppstå igen. Jesus har tagit världens synder i hans kropp. Åklagarens 
anklagelser är tillintetgjorda. Han har krossat djävulens, ormens huvud, istället för att skicka oss till 
helvetet där vi hörde hemma. Han är inte rättvis. Han är barmhärtig. Han är nådig. Han är 
förlåtande. I Psaltaren står det: Tänk på din barmhärtighet och din nåd, Herre, för de är av evighet. 
Hans kärlek är fullkomlig och förlåtande. Den försonar oss med fadern.  
 Vår Gud dog för oss. Detta är sanningen. Detta är även sanningen för den nydöpte som idag 
blev döpt. Hans Gud har dött för honom och hans Gud har stått upp för honom. Jesus Kristus är 
uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Jesus är inte död. Han lever.  
 Herren har gjort underbara ting. Döden har inget makt över oss längre, eftersom Jesus tog 
vår plats. Han dog vår död. Det är fullbordat. Döden är tom och tillintetgjord. Han steg upp ur 
graven på den tredje dagen, segrade över helvetet. Graven kunde inte hålla fast honom. Och den kan 
inte heller hålla oss fast. 
 Herren har gjort underbara ting och mer skall han göra, en gång skall han också väcka upp 
våra kroppar och vi kan få stå inför honom fullkomliga i den nya skapelsen. 
 Herren gör fortfarande underbara ting. Herren sa: 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. Herren har inte bara krossat ormens huvud på korset och lämnat graven, han har också återvänt 
till sin fader i himmelen. När han vandrade här på jorden blev han hånad. Nu dyrkas han. INRI, 
inskriptionen på korset, är dock inte hån, men en bekännelse: Jesus från Nasaret, judarnas konung, 
vår gud och vår herre. Och han har sänt den helige ande, hjälparen, tröstaren, sanningens ande. Han 
skall leda oss in i sanningens ord. För det är just sanningen som gör oss fria.  



 Hjälparen inspirerade apostlarna och profeterna att skriva Herrens ord. Den helige Ande 
kommer inte med något nytt, utan han kommer med Jesus. Jesus är själv vägen, sanningen och livet. 
Det betyder att den helige ande skall leda oss in i Jesus Kristus. Hur då?  
 Hjälparen ska överbevisa inte bara dig och mig, utan hela världen, om synd. All synd 
kommer av otron. Vi fokusera lätt på andra tavlan, såsom du skall inte stjäla, mörda, begå 
äktenskapsbrott…Men all synd pekar mot det första budet. Du skall inga andra gudar ha vid sidan 
av mig. Vi gör lätt idoler av det ena och det andra. Inte minst idoler av oss själva. För oss är det 
viktigast vad människor tycker och tänker om oss. Vi försöker imponera. Vi ljuger. Vi säger inte 
hela sanningen, bara det som bygger upp ens egen image och sedan försöker vi att slå ner andras 
image, tala illa om andra, inte tyda allt till det bästa. Så bygger vi upp en bild av oss själva som inte 
stämmer. Vi vet att Gud vet allt. Vi är inte rädda för vad Gud tycker, men vi är oroliga vad andra 
tycker om en. Vi vill ha bekräftelse. Vi söker alltid vårt eget bästa. Inte vår nästas. Vi blir våra egna 
idoler. Det skapar otro, istället för tro och tillit till vår Herre och Gud. 
 Men hjälparen kom inte bara för att överbevisa världen om synd, utan framförallt om 
rättfärdighet. Hjälparen kommer med evangeliet. Han kommer med rättfärdigheten från Gud genom 
Jesus Kristus. Han förklara oss rättfärdiga inför Gud. Gud var i Kristus och försonade världen med 
sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss 
försoningens ord. 
 Genom evangeliet ikläder hjälparen oss Kristi rättfärdighet, den rena och vita dräkten. Vi 
påminns här än en gång om den vita dräkten som den nyss döpte har på sig, den vita dopdräkten, då 
vi i dopet ikläddes Jesu vita och heliga rättfärdighetsdräkt. Dopet och tron ger oss det Jesus har gjort 
och utfört för oss. Hjälparen ger oss faderns och sonens fullkomlighet, rättfärdighet, oskuld och 
helighet och förklara att allt detta är ditt helt av nåd. 
 Hjälparen får så överbevisa och visa oss dagligen om synd och om rättfärdighet. Vi är och 
förblir syndare även nydöpte. Vi är och förblir hjälplösa. Men samtidigt är vi i Kristus rättfärdiga. 
Simul Justus et Peccator. Samtidigt rättfärdig och syndare. 
 Herren gör underbara ting. Hjälparen förmedlar Jesus Kristus och där Jesus finnes, där är 
också liv och frälsning. Och därmed är vi förlåtna och älskade. 
 Herren har gjort underbara ting. Han har gett dig en mor som födde dig i Jordans blodiga 
vatten, gjorde dig ren av nåd. Hon har lärt dig att be. Hon har påmint dig om din farfar Abraham, 
din farbror Jakob. Hon tar dig till kroppen och blodet för dig att äta och dricka, för att upprätthålla 
dig i det du är och för att försegla din framtid. Jag talar inte om din jordiske mor, utan jag talar om 
Kristi kyrka, som den nydöpte idag blev medlem i. Och Kristi kyrka tjänar dig som sin egen. 
 Herren har alltså gjort underbara ting och det mest underbara han har gjort det är Jesus och 
det han har gjort för oss på korset, det han gav oss i dopet. Och därmed finns det ingen fördömelse 
för oss som är i Kristus Jesus. Du är fri. Du är ren. Du är helig. Du är rättfärdig. 
 Amen. 

248:- Inleder med dop. Doppsalm 
69:- Avslutar med dop och fortsätter gtj 
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