
ApG 2,1-4 

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt 
vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild viste sig for dem, fordelte sig 
og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på 
andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.  

 

ApG 2,5-13 

I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, 
stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget 
modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der 
taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parthere, medere og 
elamitter, vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien 
og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og 
arabere – vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« Alle var ude af sig selv, 
og i deres vildrede spurgte de hinanden: »Hvad skal det betyde?« Men andre spottede og sagde: 
»De har drukket sig fulde i sød vin.«  

 
ApG 2,37-41 
 
Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad skal vi 
gøre, brødre?« Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders 
forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det 
fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.« Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede 
dem og sagde: »Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt!« De, som tog imod hans ord, blev døbt, 
og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til.  
 

 
ApG 2,42-47 
De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. Hver og 
én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. Men alle de troende var 
sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter 
enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, 
og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede 
hver dag nogle til, som blev frelst.  
 


