
  

 

 

Apostlagärningarna 1:1–2:41 
 

 

Apostlagärningarna 1:1–5 
– ”Allt som Jesus gjorde och lärde” kan också översättas med ”började göra och lära” 
– Jesu verksamhet på jorden tog inte slut i och med hans himmelsfärd.  
   Tvärtom är Jesus både närvarande och verksam inom den kristna kyrkan genom sin Ande 
– Johannes 16:14 

 

Anden måste ha börjat verka i lärjungakretsen redan innan pingstdagen 
Jfr Petrus övernaturliga insikt i Psaltaren 69 och 109 

 

Den helige Ande är Apostlagärningarnas huvudperson! 
Jfr Apostlagärningarna 1:8 

Det är Anden som verkar. Det är Anden som leder. Det är Anden som talar 
Jfr uttrycket ”Guds ord hade framgång” 
Jfr Apostlagärningarna 4:19–20 

Efter att ha blivit uppfylld av den helige Ande fylls både Petrus och de andra lärjungarna  
av en stor frimodighet. 

Jfr Apostlagärningarna 2:23–24 
 

Pingstdagen markerar en fantastisk övergång i hela Guds frälsningsplan 
Jesu närvaro går från att vara knuten till den fysiska människan Jesus från Nasaret,  

till att vara knuten till Guds helige Ande som kan vara överallt hela tiden 
Och från att tidigare bara ha vilat över särskilt utvalda personer blir den helige Ande  
nu utgjuten över alla som väljer att bli efterföljare till Jesus Kristus 

Jfr Apostlagärningarna 2:17–18 
 

Denna konkreta erfarenhet av den helige Andes utgjutande följer den tidiga kristna kyrkan 
Jfr Apostlagärningarna 8:15–17 (Samarien) 

 Jfr Apostlagärningarna 10:44–48 (Kornelius och hans hushåll = hedningar) 
 Jfr Apostlagärningarna 19:4–6 (Johanneslärjungar) 
Personligen har jag svårt att se att detta inte skulle vara tänkt som någon typ av mönsterbild  
för den kristna kyrkan i stort 

Jfr Agne Nordlanders bok Väckelse och växtvärk i Etiopien (EFS-förlaget 1996), s 16–18 
 

Alla människor som har tagit emot Jesus som sin Herre och Frälsare har fått del av  
den helige Andes gåva 

– 1 Korinthierbrevet 12:3 
– Romarbrevet 5:5 

 

En av Andens mest grundläggande uppgifter är att förvandla oss så att vi blir mer och mer lika 
Jesus själv 

Galaterbrevet 5:22–23 
 

En annan sak som Anden vill få göra är att peka på vårt beroende av Jesus 
Johannes 16:8 

 
 



  

 

 

 
Anden är en person 

– Jesus talar om den helige Ande som Hjälparen (se Johannes 14–16) 
– Paulus talar om att vi kan göra Anden bedrövad (se Efesierbrevet 4:30) 

 

Anden är en del av Guds treenighet – och bor samtidigt inne i våra hjärtan 
 

Efesierbrevet 1:17–20 
Efesierbrevet 5:18 
 

Dessa och liknande bibeltexter gör klart att detta med att uppfyllas av Anden  
måste vara något pågående 

Det kan inte vara tänkt att bara vara en engångsföreteelse,  
utan snarare som något som vi hela tiden borde be om 

Jfr Lukas 11:13 
 

Ett av de mest konkreta uttrycken för dhA:s närvaro i våra liv är att Gud utrustar oss  
med olika slags gåvor 

Nio av tio personer som blir kristna i världen i dag blir det inom ett bibeltroget  
karismatiskt sammanhang 

I Apostlagärningarna är det i många fall både tungotal och profetia som beskrivs  
som de mer synliga/hörbara uttrycken för Andens utgjutande 

Dock tror jag att vi begår ett misstag om vi säger att det måste vara just tungotalet som är tecknet  
på att vi är fyllda (döpta) i den helige Ande 

Tungotalet kan samtidigt få förlösa något av Guds närvaro och kraft i våra liv 
 Jfr Judas v 20 
 

Som kristna behöver vi inte mer av den helige Ande. 
Däremot behöver Anden hela tiden få mer av oss! 
 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Är det någon aspekt av den helige Andes person och verk som talar särskilt starkt till dig? 
3) Har du några erfarenheter av den karismatiska rörelsen – positiva eller negativa? 
4) Som kristna behöver vi inte mer av den helige Ande – men den helige Ande vill  

hela tiden få mer av oss. Håller du med? Hur kan detta ske i ditt eget liv? 
 

1) Läs Joh 10:1-30 och Joh 14:15-16:15.  
Ta en bönestund eller en promenad där du samtalar med Jesus om det som står där, 
och om hur den helige Ande kan bli ännu mer av din Hjälpare i vardagen. 

2) Besök en gudstjänst eller ett bönemöte där det finns en öppenhet för den helige Andes 
gåvor och verk. 

 

Anden och Guds folk av Gordon Fee (Libris 2001)  
Surprised by the Power of the Spirit av Jack Deere (Kingsway 1994) 


