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Efter som han visste om Satans kraft, vägrade Jesus sända ut sina lärjungar till 
världen för att göra Guds verk förrän de var döpta i den Helige Ande! Apg. 1:1-8  

DE ETTHUNDRATJUGOS SINNELAG  
 Befallningen att inte lämna Jerusalem innefattade de elva apostlarna, sjuttio 

andra och sextionio kvinnor. Apg. 1:14-15 
 De visste inte vad de hade att vänta, Jesus hade inte talat om för dem vad för 

slags manifestation det skulle bli, de visste bara vad Johannes Döparen hade 
talat om tre år tidigare. Matt. 3:11 

 Under de 40 dagarna sedan Jesus hade uppstått, kom han till sina efterföljare 
och lärde dem mer om Guds rike. Apg. 1:3 

 När Jesus for till himlen, togs han upp i deras åsyn, och de såg honom inte 
mer på jorden. Apg 1:9-11 

 De var säkert en upprörd hop människor som gick tillbaka till Jerusalem med 
en ledare som verkade ha försvunnit för gott och utan den gudomliga kraft de 
hade litat på de tre och ett halvt åren som gått. Apg 1:12-15 

ARBETA INTE I DITT EGET JAG   
 Petrus kände att de måste göra något religiöst för att "hjälpa Gud," eftersom 

de nu var en apostel mindre. Petrus citerade skriftställen, och predikade 
genom att lita på sitt eget jag.  Apg. 1:16-22 

 Resten av gruppen kom överens om att man måste företa sig något, det var 
ju faktiskt så att någon måste ersätta Judas. verserna 23-26 

 Men det var tydligen inte Guds vilja och Mattias nämns inte på fler ställen i 
det Nya Testamentet. Vad kan vi kristna lära av det? Att det är Gud som 
kallar människor, och vid denna tid visste inte apostlarna att Gud alla redan 
hade valt ut en ersättare för Judas; Paulus från Tarsus, som vid denna tid var 
en fiende till Jesus och som före sin omvändelse lät mörda många kristna. 
Apg. 8:1-4 

 Från det Jesus hade farit upp till himlen, fram till Pingstdagen (vilket blir 50 
dagar efter påsk), fanns det sju dagar för lärjungarna när de äntligen förstod 
att de inte kunde verka i sitt eget jag, och de samlades i endräkt. Apg. 2:1 



 

DOPET I DEN HELIGE ANDE 
 När de 120 lärjungarna stillade sig och det inte längre fanns några mänskliga 

ansträngningar i att göra Guds verk, exploderade den Övre Salen i himmelsk 
eld. Apg. 2:2-3 

 Det fanns inga handledare som talade om för dem hur de skulle bete sig och 
en flod av den Helige Ande strömmade genom dem som en blixt från klar 
himmel. vers 4 

 De 120 lärjungarna kunde inte längre stanna kvar i den övre salen; de spred 
sig ut på gatorna i Jerusalem och talade på språk som de inte kände till. I 
Jerusalem fanns vid denna tid judar från alla håll i det romerska imperiet som 
hade kommit för att fira påsken och bedja i templet. Plötsligt hörde dessa 
utlandsfödda judar apostlarna tala högt på deras olika infödda språk. versar 
5-13 

DEN FÖRSTA PINGSTPREDIKAN MED DEN HELIGE ANDE 
 Texten till Petrus predikan text står i Joel 2:28-32. 
 All fruktan hade nu flytt Petrus och de andra apostlarna, orden flödade ut ur 

hans mun till en folkmassa som sög i sig varje ord. Apg. 2:14-36     

DEN HELIGE ANDE ÖVERTYGAR OM SYND  
 Petrus behövde inte be dessa människor att de skulle omvända sig och söka 

frälsning; den Helige Ande “nitade” dem och gjorde dem redo att frälsas! 
vers 37 

 Detta var vad Jesus hade lovat dem skulle hända, och det kan hända också 
nu för tiden, om kristna handlar på den Helige Andes maning. Joh. 16:7-11 

INBJUDNING TILL ALTARET  
 Petrus försökte inte göra frälsningen till en enkel sak; han sade bara till dem 

att omvända sig och ångra sina synder. Petrus försökte inte få en sökarvänlig 
kyrka; men för att bli frälsta måste de ge upp sina syndfulla liv utan några 
“om” eller “men.” Apg. 2:38-40 

 3 000 personer blev frälsta den dagen. Det var inga reservationer eller annat, 
utan de nyfrälsta var 100% för Kristus. Apg. 2:41-46 

 Dessutom var elden tänd, och fler och fler människor kom dagligen till Kristus. 
Jesu Kristi Kyrka var född i eld och kraft! Apg. 2:47 

ATT LÄRA 
1. Lärjungarna mottog steg för steg ledning från den Helige Ande. 
2. Det var ingen förvirring, de hade bara att tro och lyda.  
3. De hade gjort sin hemläxa, de hade bett för Guds sak. 



 

4. De tillät den Helige Ande att strömma genom dem. 
5. De hade inte otro.  
6. Det fanns ingen själviskhet bland lärjungarna.  
 

HAR DU BLIVIT DÖPT I DEN HELIGE ANDE? 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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