
Helgdagar för fest och vila 

Det finns bara några få helgdagar som inte är kyrkligt anknutna (1:a maj och 6 juni och den 
lite udda dagen 1 januari då vi kanske bara behöver vila ut för att vi har varit vakna extra 
länge dagen innan?). Men alla de andra dagarna som genererar extra ledighet i almanackan de 
är religiösa, och i vårt land, kristna. 

Jag tror att de flesta av oss har god koll på jul och påsk och varför vi firar just de helgerna 
men en del andra har sakta börjat falla i glömska. Frågan är om de också kommer att 
försvinna ur almanackan så småningom? Det har ju redan höjts röster som säger att man själv 
ska få fördela ett antal extra lediga dagar över året. Säkert skulle en del, industriföretag med 
skiftarbetare, jubla eftersom det skulle innebära att ”storhelgstillägget” försvinner.  

De duggar ju tätt nu, helgdagarna; Påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärd och Pingst. Annandag 
Pingst har ju redan försvunnit och ersatts med 6 juni - nationaldagen. I år råkar det vara så att 
de båda dagarna sammanfaller. Vi har alltså chansen att fira dubbelt så mycket det här året!  

För de flesta är kanske helgdagar bara extra lediga dagar då man kan passa på att pyssla i 
trädgården eller bara njuta av att vara ledig men för andra är helgdagarna en del i en viktig 
rytm. För kristna, som regelbundet går i kyrkan så påminns vi varje år om hur vi kan förstå 
och begripa Guds verk. Det påminns man om vid varje gudstjänst och varje predikan men 
storhelgerna tillskrivs ju förstås extra stor betydelse. Pingsten, hänryckningens tid, som 
åtminstone förr om åren var förknippad med bröllop, handlar om Den Heliga Anden. I korthet 
om hur Gud fortfarande verkar i världen genom Andens kraft. Och eftersom vi tror att Gud är 
kärleken så är det inte konstigt att Pingsten har förknippats med bröllop.  

Jag tror på allvar att vi måste slå vakt om våra helgdagar så att de inte blir utslätade och 
utarmade eller ”valfria”. De är viktiga för hur vi förstår Gud. De handlar om hur vi förstår 
varandra och vår omvärld och varför vi beter oss som vi gör. En hel del av den förståelsen 
anknyter till helgdagarnas betydelse. Utan dem blir vi utarmade och vi kommer att bli 
kulturellt fattiga.  

Så passa på att fira ordentligt i år – när Nationaldagen sammanfaller med Annandag pingst. 
Passa på att fira kärleken – den sammanhållande kraften som gör, att vi kan bli de människor 
vi är skapade att vara. Passa på att fira Kristi himmelsfärd och gör skillnad på helg och 
vardag! Jag tror att det är viktigt för oss. Vi behöver skillnad i våra liv och vi behöver både 
fest och vila. Jag menar att det finns all anledning att markera att det just är en kristen helgdag 
vi firar för att vi ska minnas vilka vi är och så att vi inte hamnar i en grå vardag där allt bara 
går på utan avbrott.  

Glad helgdag!  
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