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Jesus säger: Håll fast vid
det du har så att ingen
kommer och tar din krona
(Upp. 3:11)

Frälsningshistorien
(del 3, Andens verk)
När Jesus hade uppstått och
farit upp till himmelen satte han
sig på Faderns högra sida. Det
betyder att han har all makt i
himlen och på jorden. Han är
sann Gud och närvarande
överallt, också som människa
med kropp och själ, fastän
osynlig för oss. Men vi har hans
löfte: Se jag är med er alla dagar till
tidens slut (Matt. 28:20).
Jesus hade gett sina apostlar
löftet om att den helige Ande på
ett särskilt sätt skulle komma
över dem: Jag ska be Fadern, och
han ska ge er en annan Hjälpare som
ska vara hos er för alltid: sanningens
Ande (Joh. 14:16f). Han upprepade löftet flera gånger och sa:
Hjälparen, den helige Ande som
Fadern ska sända i mitt namn, han
ska lära er allt och påminna er om allt
som jag sagt er (v. 26).
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Ordet om korset är en
dårskap för dem som går
förlorade, men för oss som
blir frälsta är det en Guds
kraft (1 Kor. 1:18)

apostlarna var samlade. Pingst
betyder den 50:e (på grekiska
pentecoste) och man firade på
gamla testamentets tid pingsten
till minne av att Mose fick
lagens tavlor på Sinai berg 50
dagar efter uttåget ur Egypten.
Därför kommer också vår pingst
50 dagar efter påsk. Jesus dog
och uppstod under påsken och
den helige Ande gavs 50 dagar
därefter.
Gudstjänst 7 juni kl 10.30
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På pingstdagen verkade Gud
ett stort under. Den helige Ande
kom över apostlarna så att de
började tala alla möjliga språk.
Det kom ett våldsamt dån från
himlen som en väldig storm och
tungor av eld satte sig på var
och en av de tolv apostlarna,
där nu Mattias hade ersatt Judas
Iskariot.
Som troende kristna hade
apostlarna redan tidigare haft

Den gode herden
leder sina får (Joh. 10)

den helige Ande i sina hjärtan.
Men det som skedde nu på
pingstdagen var uppfyllelsen av
Jesu löfte. Den helige Ande
skulle på ett särskilt sätt vara
med apostlarna så att de kom
ihåg allt vad Jesus hade lärt.
Därför är allt vad apostlarna
skrev Guds inspirerade och
ofelbara ord. Pingstens under är
språkundret att Gud talar till oss
alla genom den heliga Skrift.
Liksom Gud hade ingivit
profeterna vad de skulle skriva i
gamla testamentet kom nu den
helige Ande över apostlarna så
att också nya testamentets
skrifter är Guds eget ord. Vi kan
vara förvissade om att också de
som var apostlar nas nära
medarbetare, evangelisterna
Lukas och Markus, skrev Guds
ord. Så gäller om hela Bibeln
det Paulus skriver till Timoteus:
Håll fast vid det du har lärt dig
och blivit övertygad om. Du vet av
vilka du har lärt det, och du känner
från barndomen de heliga Skrifterna
som kan göra dig vis så att du blir
frälst genom tron på Kristus Jesus.
Hela Skriften är utandad av Gud och
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nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i
rättfärdighet, så att gudsmänniskan
blir fullt färdig, väl rustad för varje
god gärning (2 Tim. 3:14-17).
Och aposteln Petrus skriver:
Framför allt ska ni veta att ingen
profetia i Skriften har kommit till
genom egen tolkning. Ingen profetia
har burits fram genom någon
människas vilja, utan ledda av den
helige Ande har människor talat vad
de fått från Gud (2 Petr. 1:21).
Jesus själv betygar att Bibelns
ord är Guds eget ord. Han
säger: Helga dem i sanningen: ditt
ord är sanning (Joh. 17:17).
Tro inte att jag har kommit för att
upphäva lagen eller profeterna. Jag
har inte kommit för att upphäva utan
för att uppfylla. Jag säger er
sanningen: Innan himmel och jord
förgår ska inte en bokstav, inte en
prick i lagen förgå, inte förrän allt har
skett (Matt. 5:17f).
Jesus visade också att gamla
testamentets skrifter vittnade
om honom. Till judarna som
förföljde och anklagade honom
sade han: Ni forskar i Skrifterna, för
ni tror att ni har evigt liv i dem. Det
är just de som vittnar om mig, men ni
vill inte komma till mig för att få liv
(Joh. 5:39f). Och han fortsatte:
Men tro inte att jag kommer att
anklaga er inför Fadern. Den som
anklagar er är Mose, han som ni har
satt ert hopp till. Hade ni trott Mose
skulle ni tro på mig, för det var om
mig han skrev. Men om ni inte tror
hans skrifter, hur ska ni då kunna tro
mina ord? (Joh. 5:45ff).
Efter sin uppståndelse gick
Jesus tillsammans med ett par
lärjungar till Emmaus, men de
kände först inte igen honom. På
vägen undervisade Jesus dem
och sade: "Så tröga ni är i tanke och
hjärta till att tro på allt som
profeterna har sagt! Måste inte
Messias lida det här för att sedan gå
in i sin härlighet?" Och han började

med Mose och alla profeterna och
förklarade för dem vad det stod om
honom i alla Skrifterna (Luk.
24:25f).
När sedan Jesus öppnat deras
ögon så att de kände igen
honom och han hade försvunnit
sa de till varandra: "Brann inte
våra hjärtan i oss när han talade med
oss på vägen, när han öppnade
Skrifterna för oss?” (Luk. 24:32)
Det är genom Bibelns ord
som Guds Ande kommer till
människan. När Paulus kom till
judarna i Berea och predikade
evangelium för dem står det:
Folket där var öppnare än de i
Tessalonike. De tog emot ordet med
stor villighet och forskade varje dag i
Skrifterna för att se om det stämde.
Många av dem kom till tro (Apg.
17:11f).
Och om affärskvinnan Lydia
står det: Herren öppnade hennes
hjärta så att hon tog till sig det som
Paulus predikade (Apg. 16:14).
Därefter blev hon och hennes
familj döpta.
Pingstens under innebar att
apostlarna fick gåvan att tala
och skriva Guds ord och
uppdraget att föra ut det i hela
världen. Gud hade redan i
gamla testamentet gett sitt ord
till Mose och alla profeterna. De
hade vittnat om den kommande
frälsaren, Messias.
Nya testamentet visar att
Jesus Kristus är denne Frälsare,
som gav sitt liv för hela världens
synd och som uppstod för vår
rättfärdiggörelses skull.
Pingstens under är uppfyllelsen
av Jesu löfte om Anden.
Genom apostlarnas ord i nya
testamentets skrifter, verkar den
helige Ande. Detta sker också i
dopet, nattvarden och bikten.
Det är samme Ande som talar i
hela Skriften, både i gamla och
Nya testamentet. Kyrkan fanns
redan efter Guds löfte till Adam

och Eva om frälsningen genom
kvinnans säd och bestod av alla
dem som trodde av hjärtat och
så följde trons fader, Abraham.
Det är därför lite felaktigt att
säga att pingsten är kyrkans
födelsedag även om man har en
god mening med detta. Det är
bättre att säga att pingsten är
uppfyllelsen av Jesu löfte till
apostlarna om Andens ingivelse
av Skriften. Guds uppenbarelse
är därmed avslutad. Pingsten
upprepas inte. Det kommer inga
fler direkta uppenbarelser från
Gud i form av nya andebudskap
som skall läggas till den heliga
Skrift.
Den helige Ande leder alla
kristna genom ordet på ett
underbart sätt, det är sant. Gud
hör bön och gör många under
med oss. Men själva uppenbarelsen är fullbordad. Allt det
Gud verkar i kyrkan efter
pingstdagens under sker genom
Skriftens ord, genom profeternas, evangelisternas och apostlarnas skrifter. Paulus skriver om
Kristi kyrka:
Därför är ni inte längre gäster och
främlingar, utan medborgare med de
heliga och medlemmar i Guds familj.
Ni är uppbyggda på apostlarnas och
profeternas grund, där hörnstenen är
Kristus Jesus själv. I honom fogas
hela byggnaden samman och växer
upp till ett heligt tempel i Herren, och
i honom blir också ni sammanbyggda
till en boning åt Gud genom Anden
(Ef. 2:19-22).
Det under som skedde på
pingstdagen var förutsagt av
profeten Joel: Och det ska ske
därefter att jag utgjuter min Ande över
allt kött… (Joel 2:28).
Detta utgjutande av Anden
skedde över apostlarna och
genom Petrus predikan den
dagen kom tretusen människor
till tro.
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