
SÖNDAGSANDAKT – Pingstdagen 2020
Denna helg är det Liselotte J Andersson som ger oss en hälsning om Pingstens glada och befriande 
budskap. Med en önskan om Guds rika välsignelse över hela församlingen hälsar jag, Bertil C.

KOM GUDS EGEN ANDEDRÄKT 
Predikan pingstdagen 2020. Text: Jes. 12,  Apg. 2:1-11, Joh. 7:37-39, Ps. 104: 27-31 
Jag vill börja med ett stycke kyrkohistoria som hör ihop med pingst. I slutet av 1800-talet levde en 
kvinna i Italien, vid namn Elena Guerra. Hon var en bedjande kvinna och när hon var i bön tyckte 
hon sig höra Gud säga att 1900-talet skulle bli en tid då Guds Ande på ett särskilt sätt, på nytt skulle 
utgjutas över världen. Hon tog detta på stort allvar och skrev brev till den dåvarande påven, Leo den 
X111. I brevet uppmanade Elena påven att han skulle beordra alla sina kardinaler att vara i bön  
nyårsnatten när 1800-talet gick över i 1900-talet. Påven fick ingen stor respons, men själv var han i 
avskildhet och  bön denna natt. Inget särskilt hände där och då, men samma natt i Topeka, i Kansas i 
USA blev en ung kvinna, Agnes Osman fylld av helig Ande och talade i nya tungor. Något som då 
inte på länge varit bruk i det sammanhanget. Detta spred sig som en löpeld på den bibelskola där 
Agnes var elev. En dag satt en man utanför bibelskolan och lyssnade genom det öppna fönstret till 
undervisningen. Han var färgad och tilläts inte närvara på annat sätt. Mannen hette William 
Seymour, son till före detta slavar. Det var sedan han som blev Guds utvalda redskap i den mäktiga 
väckelse som startade i Los Angeles 1906 och som spreds över hela världen, pingstväckelsen. 

Vi vet hur påven bad ensam i sitt rum nyårsnatten 1899-1900. Han bad en medeltida bön som kallas 
”Pingstsekvensen”. Den beskriver i några laddade strofer hur den heliga ande kan stilla den törst 
som Jesus talar om i dagens evangelietext. Bönen är lång, men jag ska välja några strofer och 
kanske någon av dem beskriver just din törst. Då får det bli din bön, denna pingsthelg. 

Kom Guds egen andedräkt. 
Kom du rena, varma fläkt, 
av Guds rikes ljuvlighet. 

I en värld där mycket blivit solkigt och halvt kan vi längta efter det som är rent, utan baktankar, 
svek och falska motiv. Guds rikes ljuvlighet är ett svar på denna längtan och vi kan lägga till från 
påvens bön: 

Tvätta rent det fläckade. 
Vät med dagg, det torkade. 

Gud hör denna bön, antingen det gäller vårt eget liv eller något i vår omvärld där det inte räcker att 
skvätta lite vatten på ytan, utan det behövs ”strömmar av levande vatten.” Bönen fortsätter: 

Utan dig är allting dött, åldrat, kraftlöst, tomt och trött… 
Väck till liv det domnade, värm ur död, det stelnade. 

Mycket kan vara oklanderligt och rätt, ändå utan liv. Vad kan väcka det stelnade och domnade i vårt 
liv, vår tro? Det kan vara nöd av det slaget som får oss att ropa och be. Det kan vara minnen från en 
annan tid, där inget var visset, utan stod i full blom. Det kan vara att vi möter en människa där det 
levande vattnet tydligt bryter fram ur inre, dolda källor.
En annan strof ur pingstsekvensen: Gjut ditt mod i rädda bröst. 
Det kan vara modet att tala när vi inte bör tiga. Modet att inte vara passiva, utan gå till handling. Att 
våga ta risker för Guds och människors skull. Då behöver vi andra ord ur Leo den X111, bön: 

Gör oss visa av ditt råd, 
gör oss goda av din nåd. 



En annan strof ur den innehållsrika bönen handlar om ”Frihet, mitt i livets tvång”. Tvånget måste 
inte handla om att vi sitter i fängelse, vi kan ändå påtagligt känna oss bundna. Hindrade från att vara 
det vi vill vara. Från att göra det vi vill göra. Det är mycket som krävs av oss och vi kan inte alltid 
påverka yttre ofrihet så som vi kanske skulle önska. Det kan handla om materiell fattigdom, det kan 
handla om sjukdom till kropp och själ, det kan handla om tunga plikter som vi inte bara kan skaka 
av oss. Aposteln Paulus skriver i ett brev att där Herrens Ande är, där är frihet. Därför kan vi be om 
frihet, ”mitt i livets tvång”. Bönen talar också om ”Vila, när vår nöd blir lång” och ”Svalka mitt i 
smärtans glöd”. 
De bilder Bibeln använder för att beskriva Anden vittnar ofta om stor kraft. Anden är som eld, som 
en stormvind, som strömmar av levande vatten. 
Men i känsliga ögonblick kommer Anden som en duva. En viloplats för den trötte och läkedom för 
den plågade. Så kallas också Anden i en del äldre psalmer för ”hugsvalaren”. Någon som svalkar 
vår håg, ger vila åt trötta tankar. 
Hjälparen, Anden, är inte nöjd med att vi bara klarar oss nödtorftigt, kan stappla oss igenom livet till 
en mer fullkomlig värld. Anden vill visa oss art hela jorden är full av Guds härlighet, mitt i det som 
är trasigt. Därför kan vi önska oss både tårar, hänförelse och skratt och be med dessa ord ur 
pingstsekvensen: 

”Ande, salighetens rus, 
gläd vårt hjärta med ditt rus, 
bli dess tysta jubelskri!” 

Det är inte bara för oss själva vi ber, när vi ber: Kom, helige Ande. Det finns stor anledning att i 
påvens bön stämma in i orden: 

”Gör vår tid till hoppets tid.” 

Men behöver vi be? Säger inte dagens evangelietext att Anden redan har kommit till den som tror? 
Det stämmer, men vi har kanske bara läppjat på denna källa och Nya Testamentet uppmanar oss: 
Drick djupt av Anden! 
Hur gör man det? Genom att långsamt och med eftertanke läsa Ordet. Läs till exempel gärna Jesu 
avskedstal till sina lärjungar , där han talar om Hjälparen som ska komma. Joh. 14-17. 
Genom att be någon be för oss, att det frusna ska smälta, så att strömmar av levande vatten blir en 
verklighet i vårt liv, till hjälp för andra som på olika sätt törstar efter liv. Vi kan känna oss långt 
borta från det som de första lärjungarna upplevde från pingstdagen och framåt. Då är det en lättnad 
att få be med pingstsekvensen: 

Kom och fyll oss i vår fattigdom. 

Det är kanske där det börjar, med insikten om vår fattigdom: Kom, helige Ande. AMEN.


