
 
 

PINGSTDAGEN 

”Den Heliga Anden” 
  

I en av Pingstdagens bibeltexter från Johannes evangeliet 7:37-39 står det att Jesus sa ”Är 
någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta 

strömmar av levande vatten. Detta sade han om Anden som de som trodde på honom skulle 
få.” 

Pingsten handlar om att det Jesus lovat går i uppfyllelse. Han lämnade inte lärjungarna 
ensamma. När han inte längre fysiskt är med lovar han att närvara genom den Heliga Anden.   
I en annan översättning står att Jesus sa: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick! Floder 

av levande vatten kommer att fylla var och en som sätter sin tillit till mig. Det var Anden 
han syftade på.” 

När man läser dessa olika tolkningar kan man undra över hur det egentligen är. Fylls det 
levande vattnet på eller strömmar det ut? Vad menade Jesus egentligen? 

Jag tänker att det är när vi lägger samman dessa tolkningar som vi får en bild av det som sker. 
Det är Anden som beskrivs som det levande vattnet. Men för att ett vatten ska vara friskt och 
levande fordras både inlopp och utlopp. Om det bara finns inlopp men inte utlopp så blir det 

snart ett dött vatten. Om det bara finns utlopp men inte inlopp så tar vattnet snart slut. 
Det var inte bara då, en gång i Jerusalem, på Lövhyddohögtidens sista och största dag som 

Jesus sa detta till dem som följde honom. Precis samma sak lovar han idag den som sätter sin 
tillit till honom. Törstar och längtar du så ska du få! Jesus är ständigt närvarande hos dig 
genom sin Heliga Ande. Han fyller på hos den som är öppen för ett inflöde. Det Gud ger 

genom den Helige Anden är livgivande om det också finns ett utlopp. 
 

Margareta Melin har formulerat det i en enkel liten sång, med ett stort innehåll: ”Kristus i mig 
är en källa till liv. Jag är i Kristus en källa till liv”. 
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Fortfarande lever vi med Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vi har inga gudstjänster i 
kyrkan, däremot är S:t Peters kyrka öppen söndagar 11.00 – 12.00 för enskild andakt och 

ljuständning.  
Vill du prata med någon finns församlingens pastor Solveig Högberg tillgänglig via telefon, 

SMS eller mail: 070-660 16 29, pastorn@stpeterskyrka.se. Hör gärna av dig, det är meningen! 


