
Apg 2:1-11 
Predikan av Tomas Laveson 31/5 2020 

Jag läser en av pingstdagens texter från 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 skaran, 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 Kappadokien, 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.” 

Ordet pingst är en förkortad form av grekiskans pentecoste som betyder 
den femtionde – den 50:e dagen efter påsk 
På engelska heter pingst just pentecost 

Pingsten var en judisk högtid – en av de tre stora valfartshögtiderna när 
många judar samlades i Jerusalem  
De andra var påsk och lövhyddohögtiden 

Pingsten var en skördehögtid – man tackade Gud för markens gröda och två 
brödkakor av den första skörden bars fram som offergåva i templet 

Här finns en likhet med den kristna pingsten  
På pingstdagen kom 3000 människor till tro på Jesus och döptes 
Det var den första skörden i den kristna kyrkan 

I/  LAGGIVNINGEN VID SINAI OCH PINGSTEN 

Men pingsten firades också av ett annat skäl 
Det vi läste i Apg 2 liknar en mycket stor händelse i GT 
En av de allra största händelserna i Israels historia – när Israel fick budorden 
vid Sinai berg  

Israels folk hade lämnat Egypten under Mose ledning 
Gud hade befriat dem ur slaveriet  

På den 50:e dagen – pentecoste – efter befrielsen stod man vid Sinai berg 
Då talade Gud från himlen och gav dem tio budord 
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Här finns tydliga likheter med den kristna pingsten 

Israel befriades ur fångenskapen och på den 50:e dagen fick man budorden  
50 dagar efter Jesu uppståndelse kom Anden över lärjungarna 

Det finns fler likheter 
Hela Israels folk hade samlats vid Sinai 
När pingstdagen kom var också alla församlade, läste vi 

Och vid Sinai steg Gud ner på berget i eld, ett starkt basunljud hördes och 
hela berget skakade 

I texten läste vi: Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det 
fyllde hela huset där de satt … tungor som av eld kom över Jesu vänner 

Men det finns också skillnader mellan Sinai och den kristna pingsten 

Vid Sinai bävade folket och fylldes av skräck inför den mäktiga uppenbarelsen 
Vid pingsten fylldes lärjungarna av en sådan glädje i Gud att en del trodde att 
de hade druckit för mycket vin 

Vid Sinai slöt Gud förbund med Israels folk – men inte med de andra folken 
Vid pingsten i Jerusalem förkunnades evangeliet för människor från många 
folk – var och en kunde ju höra evangeliet på sitt eget språk 
Den frälsning Jesus vunnit gällde alla människor 

En annan skillnad: 
Vid Sinai var det bara Mose och Aron och 70 av folkets ledare som fick gå 
upp på berget och möta Gud – alla andra fick hålla sig på avstånd (2 Mos 24:9f) 

På pingstdagen gavs Guds Ande till var och en – till alla som tillhörde Jesus  

II/  DEN HELIGE ANDE TILL VAR OCH EN SOM TROR 

Nu lämnar vi jämförelsen med Israel 
Det som hände på pingstdagen hade sin bakgrund och sina förebilder i GT, 
men var också något helt nytt – en unik händelse i frälsningshistorien 

Pingsten innebär att Anden har getts en gång för alla till församlingen 
Var och en som tror på Jesus har fått den helige Ande som gåva 

Vi behöver inte vänta på en ny pingst 
Samme Ande som gavs till Jesu första lärjungar har getts till oss 

Men när vi läser Apg ser vi ändå att de som sedan kom till tro också tog emot 
Anden på ett personligt sätt 
Ofta gjorde de erfarenheter som liknade de som vi läste om i dagens text 
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I Apg 10:44-48 läser vi om när Petrus för första gången förkunnade evangeliet 
för dem som inte var judar: 
Medan Petrus ännu talade föll den heliga anden över alla som hörde hans ord. De 
omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andens gåva blev 
utgjuten också över hedningarna; de hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud. 
Då frågade Petrus: ”Vem kan hindra att de blir döpta med vatten, när de har tagit emot 
den heliga anden alldeles som vi?” Och han sade till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. 

Vi läste om hur de som trodde fick del av Guds Ande redan innan de blev 
döpta 
Här behövdes det för att de judekristna som var med Petrus skulle bli 
övertygade om att dopet och tron på Jesus också var för dem som inte var 
judar 

Den praxis som sedan växte fram bland de första kristna var att man efter 
dopet bad för de nydöpta 
Man lade sina händer på dem och bad att Anden skulle uppfylla dem 

Ett exempel på detta har vi i Apg 19:5-6 

Då lät de döpa sig i herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina händer på dem kom den 
heliga anden över dem, och de talade med tungor och profeterade. 

Sedan har man i de flesta samfund – både baptistiska och de som döper barn 
praktiserat det här på lite olika sätt 
Man har bett för dem som döpts att de ska få den helige Ande 

I Petrus predikan på pingstdagen finns ett löfte i Apg 2:38-39: 
Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse 
för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och 
alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.” 

Löftet om den helige Ande gällde inte bara för dem som då lyssnade till 
Petrus utan för deras barn och alla dem långt borta 
Vilka är det? 

Jo det är vi och alla andra som i tid och rum befinner sig långt borta från den 
händelse vi läst om idag 
Gud har gett Anden till alla som tillhör Kristus 

III/  ANDEN – VÅR HJÄLPARE 

Hur kan vi då öppna oss för Anden? 
Så han inte är en anonym gäst i vårt inre utan en erfarenhet i våra liv 
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Dagarna före pingsten var dagar av bön. 
Alla dessa höll ihop under ständig bön, läser vi i Apg 1:14  

Vi kan inte genom bön förtjäna Andens gåvor, men i bönen öppnar vi oss för 
Guds Ande 

När Jesus talade om bönen i Luk 11 sa han att Gud villigt ger helig Ande när 
vi ber (Luk 11:13) 
I bönen tar vi emot Anden  

Men jag tror att våra förutfattade meningar ibland hämmar oss 
Det är lätt att få för sig att den helige Ande måste komma på ett speciellt sätt 
Vi läste ju i texten om eld och storm och tungotal 

När jag var ung och sökte erfarenheter av den helige Ande stirrade jag mig 
blind på dom som fått en himlastormande andedopsupplevelse med tungotal 
och starka känslor 

Klart att jag också ville vara med om något så häftigt 
Det var ju många som fick uppleva det när den karismatiska förnyelsen kom i 
slutet av 60-talet 

Men jag insåg så småningom att det inte var vissa yttre manifestationer jag 
skulle söka utan det handlade om överlåtelse till Jesus och tro att Gud hört 
min bön om helig Ande 

Och när jag slappnade av och tackade Gud gjorde jag erfarenheter av att 
Anden också verkade i mig – men inte så häftigt som jag tänkt mig 

Den helige Ande är en person – han möter oss på ett personligt sätt 
En del gör starka erfarenheter som liknar dem vi läser om i 
Apostlagärningarna – andra får inte göra det 

Det följer inga fasta mallar – det handlar om att tro och öppna sitt liv mot 
Gud 
För Gud vill låta oss alla ta emot Andens gåvor och hjälp 

Andens hjälp och kraft kommer ofta mer vardagligt och stilla än vi tänker oss 

Om du är sorgsen och ett bibelord dyker upp i dina tankar och ger dig tröst är 
det Anden som är där 
Jesus sa ju att Anden ska påminna oss om vad han sagt 

Om du går i en äng på försommaren med ängabollar och fjärilar som fladdrar 
i solskenet och du känner att du vill tacka Gud är det Guds Ande som rör ditt 
hjärta 
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Om en god vän eller en granne har det svårt och tanken kommer att du ska 
slå en signal eller skriva ett kort med en hälsning är jag tämligen säker på att 
det var Guds helige Ande som gav dig den ingivelsen 

Och tungotalet behöver inte vara exalterat och högljut utan yttrar sig oftast 
som ett stilla bönespråk som blir en hjälp i bönen 

Om du vaknar på natten och någon kommer i dina tankar kanske det är Guds 
Ande som vill att du ska be för honom 
Men det kan ju också bero på för mycket kaffe som gör att du inte kan sova  
Men bön kan ju inte skada – kaffebönor kan ställa till det ibland 

Vad jag vill säga med detta är att den helige Ande oftast inte talar övertydligt 
utan mera stilla och viskande  
Men ändå med en klarhet som vi kan lära oss känna igen  

Profeten Elia var vid Sinai berg vid ett tillfälle och där mötte han Gud 
1 Kung 19:11-13 
Herren sade: ”Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där.” En 
stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i 
stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet 
kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det 
gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd 
en röst som sade: ”Varför är du här, Elia?” 

Sedan följer ett samtal mellan Gud och Elia 

För det mesta kommer nog Gud i den stilla susningen och vi kan lära oss 
känna igen hans röst 

Guds Ande vill sätta sin prägel på våra liv  
I 2 Kor 3:3 skrev Paulus: 
ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens 
ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod 

Här finns ännu en skillnad mellan Israels erfarenhet vid Sinai och den kristna 
påsken 
Vid Sinai skrev Gud budorden på tavlor av sten 

Nu skriver Gud i våra hjärtan – på tavlor av kött och blod  
Gud kommer oss personligt nära – han gör oss till brev från Kristus som 
människor kan läsa 

Du kan få bli en hälsning från Gud till någon människa 
Det är därför Gud ger oss sin helige Ande 
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Bön 

Tack Gud för pingsten 
Tack för att du ger din helige Ande till alla 

Herre – vi vill öppna oss mot dig och ta emot dina gåvor 
Gör oss alla till Kristusbrev som våra medmänniskor kan läsa 
Låt oss få gå dina ärenden i världen 
Amen 

Vi ber så som Jesus har lärt oss:  
Vår fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. 

Herren välsigne dig och bevare dig. 
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. 
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. 


