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Apostlarna och de sjuttio andra var förtröstansfulla och kände sig trygga och 
säkra i den kraft som Jesus hade visat exempel på så länge han var med dem. 
Men när han arresterades av det judiska ledarskapet svek dem deras tro och alla 
flydde. Matt. 26:56 
Till och med efter uppståndelsen tvivlade fortfarande en del apostlar liksom vissa 
av de sjuttio. Matt. 28:16-17; Mark. 16:9-14; Joh. 20:24-29 

DOPET I DEN HELIGE ANDE 
Under en fyrtiodagarsperiod efter uppståndelsen visade sig Jesus för sina 
efterföljare och lärde dem förstå evangeliet. Apg. 1:1-3 
Snart kom Kristus Himmelfärdsdag och Jesus gav sina lärjungar den slutliga 
ordern att stanna i Jerusalem och be tills den Helige Andes kraft kom över dem.   
vers 4-14 
Gruppen bestod av 11 apostlar, 70 andra män, och 39 kvinnor. vers 15 
Ordet Pingst betyder Femtio Dagar Efter Påsken. Då Jesus dog en dag före påsk, 
och befann sig i graven tre dagar och tre nätter samt vandrade med lärjungarna i 
40 dagar före sin himmelsfärd, kan vi dra slutsatsen att lärjungarna måste vänta 
sju dagar i Jerusalem innan de kunde bli döpta i den Helige Ande. Apg. 2:1-4 

DOPETS RESULTAT  
De 120 som var efterföljare till Jesus gick från att vara skrämda och ängsliga till 
att bli förvandlade, djärva människor med stor tro. Samma dag som aposteln 
Petrus höll sin första predikan tog hela 3 000 människor emot Kristus som sin 
personlige Frälsare och genomgick vattendopet. vers 37-43 
När Petrus och Johannes mötte en man som var född lam så uppmanade Petrus 
honom att ta emot ett under av Jesus och han blev omedelbart frisk. Apg. 3:1-11 

Det undret fastslog att Jesuskraften hade överförts till apostlarna.  
 

Det är intressant att den första redogörelsen för ett utkastande av demoner 
sedan Jesus tid uppsteg till Himlen utfördes av diakonen Filippus. (Apg. 6:5)  
Bibeln säger inte om han var en av de sjuttio, men han hade samma kraft i sig 
som Jesus när han kom till staden Samaria. Filippus predikade evangeliet, bad 
för sjuka och kastade ut demoner. Apg. 8:5-8 
Jesus uppväckte folk från de döda och ingen kunde förneka att det skedde med 
Guds kraft. Apostlarna och de andra troende måste ha undrat i vad mån detta 



hade överförts till dem. Senare, efter himmelsfärden, besvarades den frågan när 
aposteln Petrus uppväckte en död kvinna. Apg. 9:36-42 
Saulus från Tarsus, som senare blev aposteln Paulus, mötte Jesus medan han 
var i köttet och han hörde till den första generationen kristna som inte hade sett 
Jesus i köttet och fått sitt uppdrag direkt från honom. Men Paulus var döpt i den 
Helige Ande. Apg. 9:17-19 
Under sin första missionsresa träffade Paulus och Barnabas på en trollkarl, som 
också var en falsk judisk profet. Den Helige Ande handlade mäktigt genom 
Paulus som oskadliggjorde demonen som fanns i mannen och gjorde mannen 
blind en tid framöver. Apg. 13:4-12 
Några år senare mötte Paulus en kvinna som hade en spådomsande i sig och 
kastade spådomsanden, så hon inte kunde spå i framtiden mer. Apg. 16:16-19 
Paulus hade inte bara kraften att kasta ut demoner, han hade hade också kraft 
nog att be för troende så att de kunde döpas i den Helige Ande och få kraft att 
göra samma gärningar som Jesus och Paulus. Apg. 19:5-7 
När de ofrälsta judarna hörde om undren som gjordes i Jesusnamnet så prövade 
de det på sig själva och kom underfund med att ingen av dem hade någon kraft 
att göra sådana gärningar utom om man är frälst och fylld med den Helige Ande. 
Apg. 19:11-16 
Detta blev till en väckelse bland de troende, som sysslat med ockultism och de 
bekände sina synder och förstörde alla sina ockulta Satansböcker. vers 17-20  

Apostlagärningarna slår fast att Herren Jesus kraft överfördes till hans 
lärjungar, och när dessa introducerade Kristus för andra människor 
överfördes kraften från Jesus till dem. Vi kan därför djärvt förkunna att 
alla Jesus under och tecken är tillgängliga för oss idag!  Joh. 14:11-18 

 
Gud har inte kallat dig bara till överflöd utan desto mer till att vara trogen 
honom! Hebr. 3:1-5 
 

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar frälsningen utan hur du 
avslutar den. 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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