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Skördehögtiden - pingsten 
 

Detta är den sista av de högtider vars profetiska innebörd fullkomnades i samband med Hans första 

ankomst. Vid pingsten efter Hans död och uppståndelse bärgades förstlingsskörden in med 3000 

nyfrälsta. Tidigare sammanknippades pingsten med laggivningen vid Sinai nu skrevs lagen in i 

hjärtat när den helige Ande uppfyllde de nydöpta. 

 

Sju veckor efter påsk - veckohögtiden  
 

Kallas också veckohögtiden p.g.a. att den hölls 7 veckor efter det att viftofferskärven offrades åt 

Herren den andra dagen av det osyrade brödets högtid (16 Nisan). Alltså 6 Sivan. Även 

benämningen skördehögtiden (Feast of Harvest) används (2 Mos 23:16)  

 

”Sedan ska ni räkna sju fulla veckor från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram 

viftofferskärven, femtio dagar ska ni  räkna intill dagen efter den sjunde sabbaten (söndag) då ska ni 

bära fram ett offer av den nya grödan åt HERREN. (3 Mos 23:15-16) 

 

  9.  Sju veckor skall du räkna åt dig; från den dag då man begynner 

      skära säden (kornskörden inleddes vid påsk)skall du räkna sju veckor. 

 10.  Därefter skall du hålla Herrens, din Guds, veckohögtid. (5 Mos 16:9-10)  

 

 

Helig sammankomst 
 

21.  Och till denna samma dag skolen I utlysa en helig sammankomst 

      att hållas av eder; ingen arbetssyssla skolen I då göra.  Detta 

      skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte, 

      var I än ären bosatta.(3 Mos 23:21).    

 

 

Endast en dag 

 

Trots att det var en viktig högtid firades den bara under en dag.  

 

 

Kom ihåg de fattiga 

 

Vid denna glädjehögtid fick israeliterna inte glömma de mindre lyckligt lottade. Med tanke på de 

fattiga skulle de lämna kanterna av fälten oskördade (3 Mos 23:22).  
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Förstlingen av vetet 
 

Högtiden var ett jordbrukets högtid som firades den 6 dagen i den tredje månaden (Sivan) under 

början av veteskörden. Detta var samtidigt slutet av kornskörden. Alla Israels män skulle komma 

till templet och offra förstlingen av vetet. Man firade skörden av förstlingsfrukten.  

 

 16.  Du skall ock hålla skördehögtiden, när du skördar förstlingen av 

      ditt arbete, av det du har sått på marken. (2 Mos 23:16)   

 

 22.  Och veckohögtiden skall du hålla, för förstlingen av 

      veteskörden. (2 Mos 34:22) 

 

Kornet är det sädesslag som mognar snabbast och vetet det som mognar sist. Således firades det 

osyrade brödets högtid i början och skördehögtiden i slutet av kornskördetiden.  

 

 

Förstlingsgåva i relation till skörden 

 

 10.  Därefter skall du hålla Herrens, din Guds, veckohögtid och bära 

      fram din hands frivilliga gåva, som du må giva efter råd och 

      lägenhet, alltefter måttet av den välsignelse som Herren, din 

      Gud, har givit dig. (5 Mos 16:10) 

 

 

Tacksamhet och glädje 

 

Högtidens väsentliga innebörd var att man för att visa sin tacksamhet till Gud bar fram frivilliga 

gåvor. Det var en glädjehögtid för tacksamhet och glädje. I senare judendom kom den att firas till 

minnet av laggivningen på Sinai.  

 

 11.  Och inför Herrens, din Guds, ansikte skall du glädja dig på den 

      plats som Herren, din Gud, utväljer till boning åt sitt namn, du 

      själv med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna, 

      och med leviten som bor inom dina portar, och främlingen, den 

      faderlöse och änkan som du har hos dig. 

 12.  Och du skall komma ihåg att du själv har varit en träl i 

      Egypten, och så hålla dessa stadgar och göra efter dem. (5 Mos 16:11-12) 

 

   

Ritual 
 

Säden skulle föras i en korg till prästen. Han placerade korgen framför Guds altare varvid en tack- 

och trosbekännelse om vad Gud gjort för Israels folk följde, för att han fört dem ut ur Egypten och 

in i det land som flyter av mjölk och honung ...  

 

  1.  När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva 

      dig till arvedel, och du tager det i besittning och bor där, 

  2.  då skall du taga förstling av all markens frukt, av vad du får i 

      avkastning av landet som HERREN, din Gud, vill giva dig, och 
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      lägga detta i en korg och gå därmed till den plats som HERREN, 

      din Gud, utväljer till boning åt sitt namn. 

  3.  Och du skall gå till den som på den tiden är präst och säga till 

      honom: »Jag förklarar i dag för HERREN, din Gud, att jag har 

      kommit in i det land som HERREN med ed har lovat våra fäder att 

      giva oss.» 

  4.  Och prästen skall taga korgen ur din hand och sätta den ned 

      inför HERRENS, din Guds, altare. 

  5.  Och du skall betyga och säga inför HERRENS, din Guds, ansikte: 

      »Min fader var en hemlös aramé, som drog ned till Egypten och 

      bodde där såsom främling med en ringa hop, och där blev av honom 

      ett stort, mäktigt och talrikt folk. 

  6.  Men sedan behandlade egyptierna oss illa och förtryckte oss och 

      lade hårt arbete på oss. 

  7.  Då ropade vi till HERREN, våra fäders Gud, och HERREN hörde vår 

      röst och såg vårt lidande och vår vedermöda och vårt betryck. 

  8.  Och HERREN förde oss ut ur Egypten med stark hand och uträckt 

      arm, med stora och fruktansvärda gärningar, med tecken och 

      under. 

  9.  Och han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som 

      flyter av mjölk och honung. 

 10.  Och här bär jag nu fram förstlingen av frukten på den mark som 

      du, HERRE, har givit mig.»  Och du skall sätta korgen ned inför 

      HERRENS, din Guds, ansikte och tillbedja inför HERRENS, din 

      Guds, ansikte. 

 11.  Och över allt det goda som HERREN, din Gud har givit åt dig och 

      ditt hus skall du glädja dig, och jämte dig leviten och 

      främlingen som bor hos dig. (5 Mos 26:1-11) 

 

 

Offer 

 

Förstlingsgåva 
 

 17.  Från de orter där I bon skolen I bära fram viftoffersbröd, två 

      kakor av två tiondedels efa fint mjöl, bakade med surdeg: en 

      förstlingsgåva åt HERREN.(j.f.r. pingsten och förstlingsskörden av syndfulla mänskor. (3 Mos 

23:17) 

 

 

Bränn- och spisoffer 
 

 18.  Och jämte brödet skolen I föra fram sju felfria årsgamla lamm, 

      en ungtjur och två vädurar, till att offras såsom brännoffer åt 

      HERREN, med tillhörande spisoffer och drickoffer: ett eldsoffer 

      till en välbehaglig lukt för HERREN. 
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Syndoffer 
 

19.  Därtill skolen I offra en bock till syndoffer och två årsgamla 

      lamm till tackoffer. 

 20.  Och prästen skall vifta dem såsom ett viftoffer inför HERRENS 

      ansikte, jämte förstlingsbröden som bäras fram tillika med de 

      båda lammen de skola vara helgade åt HERREN och tillhöra 

      prästen. 

 

 

NT:s tid 

 

I NT kallas den också pingst från det grekiska pentekosté, som betyder den femtionde (dagen efter 

påsk. Pingsten blev tillfället då Gud skrev sina lag på mänskornas  hjärtan. JFR vad hände på 

Sinai. På pingsten invigde även Gud sitt nya tempel  som var byggt av levande stenar, så ”att de 

inte kunde göra tjänst” p.g.a. HERRENS närvaro (jfr tabernakel- och tempelinvigningarna 

 

Det som hände på den speciella pingstdagen efter Jesu himmelsfärd kan bäst förstås om man 

förlägger händelsen till tempelplatsen. Det stora öppna området som omgav tempelplatsen kunde 

rymma 400 000 besökare. Tidigt på pingstdagens morgon samlades man för att bära fram 

förstlingsbrödet i templet. ((Inympad s. 89) 

 

 

NT Referenser 

Apg 2:1-4; 20:16; 1 Kor 16:8 m.m. 

 
 


