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PINGSTDAGEN - Den heliga Anden 

I Svenska kyrkan läses denna text varje årgång: 

Apg 2:1-11 När pingstdagen kom var de alla församlade. Då 

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

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

fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes 

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

som Anden ingav dem.I Jerusalem bodde fromma judar från 

alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela ska-

ran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt 

språk talas. Utom sig av förvåning sade de: »Men är de inte 

galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en 

av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, 

elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappa-

dokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, 

från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit 

hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och 

araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds 

stora gärningar.« 

Sedan finns det en alternativ text, som man kan använda: 

Joh 14:15-21 Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. 

Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, 

som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan 

inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner 

den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och 

kommer att vara i er. Jag skall inte lämna er ensamma, jag 

skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig 

inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni 

kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min fa-

der och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och hål-

ler dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli äls-



kad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för 

honom.« 

Så här reflekterar lärjungen Petrus över pingstdagen: 

Apg 10:34-41 Då tog Petrus till orda: »Nu förstår jag verklig-

en att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var 

och en som fruktar (respekterar) honom och som gör vad som 

är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som 

Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Je-

sus Kristus – han är allas herre. Ni känner till det som har 

skett i hela Judeen, med början i Galileen efter det dop som 

Johannes predikade: hur Jesus från Nasaret blev smord av 

Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring 

och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld; Gud 

var med honom. Vi kan vittna om allt han gjorde både på den 

judeiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp 

på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på 

tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket utan 

för vittnen som Gud i förväg hade utvalt, nämligen för oss 

som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från 

de döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och 

vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma 

levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var 

och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom 

hans namn.« 

Följande enkla budskap förkunnar vår bibel, du läste det nyss:  

1. Var och en som tror på Jesus – förlitar sig på att Jesus är 

Guds uppståndne son – får förlåtelse. 

2. Gud har bestämt att Jesus dömer levande och döda. 

3. Jag och du avgör hur Jesus kommer att döma just oss: 

Joh 3:18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som 

inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds 

ende sons namn. 


