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Bibelguiden är en serie som ger vägledning in i Nya testamentets böcker. 
Med förankring i vad texterna betydde för de ursprungliga mottagarna 
får bibelläsare praktisk hjälp i hur de kan tillämpas i vår tid. Guds ord 
talade till människor då, och fortsätter att förändra människors liv idag.

Bibelguiden kan användas på flera olika sätt. Den är utformad speciellt 
med tanke på gruppsammanhang, men lämpar sig lika bra för den 
enskilde läsaren som vill ha vägledning i sin bibelläsning. Genom det 
låga försäljningspriset finns även möjlighet att tillhandahålla Bibelgui-
den till församlingen i sin helhet. När det predikas utifrån en viss bibel-
bok i ett antal veckor i sträck kan Bibelguiden med fördel delas ut för att 
skapa ett bredare engagemang.

Runt om i vårt land samlas människor ständigt i olika grupp- 
konstellationer för att samtala om Bibeln. Vare sig det handlar om 
bibelstudiegrupper, böne- och hemgrupper eller tillfälliga samlingar i  
samband med konferenser och läger, är det angeläget att det finns bra 
diskussionsunderlag att utgå ifrån. Bibelguiden utgör förhoppningsvis 
ett attraktivt alternativ i detta avseende, i och med att det erbjuds ett 
omfattande frågematerial.

Bibelguiden är ett djärvt projekt eftersom författarna till serien 
är unga kristna ledare mellan 25 och 40 år. Det är därför med största  
ödmjukhet vi har tagit oss an uppgiften att skapa detta material. Vi 
hoppas att detta initiativ ska sända ut hopp och positiva signaler till 
kristna i vårt land.

FÖRORD

REINE TOTH, REDAKTÖR BIBELGUIDEN 

FÖRORD
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APG 1:1–11  VÄNTANS TIDER 

Det finns vissa avgörande händelser i livet som är extra viktiga eftersom 
de förändrar förutsättningarna som vi lever under, eller för att de fung-
erar som startskott för nya kapitel i våra liv. Exempel på sådana händelser 
skulle kunna vara en studentexamen, en ny anställning, en flytt till en 
ny plats eller mötet mellan två människor som blir vänner för livet. I 
vissa fall inser man i stunden att en specifik händelse kommer att spela 
stor roll, i andra fall upptäcker man först i efterhand att vissa händelser 
utgjort viktiga vägskäl i ens liv. 

När vi börjar läsa Apostlagärningarna kastas vi in i en berättelse om 
en liten grupp människor som har fått sina liv rejält omskakade. Det som 
har förändrat deras sätt att leva, vänt upp och ner på deras världsbild och 
fört dem till den punkt där de nu befinner sig är en enda person, Jesus 
från Nasaret. De har själva mött honom, levt sida vid sida med honom, 
sett honom utföra under och hört hans undervisning. Men de händel-
ser som varit mer avgörande än något annat är de som nyss utspelat sig 
under påskhögtiden i Jerusalem, nämligen att Jesus blivit korsfäst och 
dödad för att sedan bli uppväckt från döden. 

Apostlarna befinner sig nu tillsammans med den uppståndne Jesus, 
och de har fått många bevis på att det är på riktigt, att Jesus verkligen är 
livs levande i en fysisk kropp. Och detta är viktigt, för Jesu död och upp-
ståndelse är förutsättningen för det som utspelar sig i resten av Apostla-
gärningarna. Jesu efterföljare skulle ju knappast ha varit beredda att leva 
och till och med dö för evangeliet om de inte var övertygade om att det 
var sant. 

Det aktuella avsnittet avslutas med att Jesus blir upptagen till himlen 
och de församlade får höra att han också ska komma tillbaka på samma 
vis. Men innan detta sker läser vi att Jesus genom helig ande har gett sina 
befallningar till apostlarna, v 2, att han talat med dem om Guds rike, v 3, 
och att han har gett dem viktiga instruktioner om hur han vill att de ska 
agera, v 4. Framförallt ger Jesus följande löfte till lärjungarna: Johannes 
döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar, v 5.

APOSTLAGÄRNINGARNA 1:1–11
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När vi läser att Jesus gett sina uppmaningar genom helig Ande visar 
det att författaren vill göra en koppling mellan det som skedde i Jesu eget 
liv och det som snart kommer hända med lärjungarna när de får del av 
Anden. Det rike som Jesus talar om är också tätt sammankopplat med 
Andens ankomst, det är när Anden kommer som Guds plan kan sättas i 
verket. Men vi märker på apostlarnas reaktioner att deras förväntningar 
på Guds rike inte helt överensstämmer med det som Gud har i åtanke. 
Apostlarna var övertygade om att Jesus var Messias och därför förvän-
tade de sig att han skulle slänga ut den romerska ockupationsmakten och 
återupprätta Israel som ett självständigt kungarike, men det som Jesus 
säger avslöjar att Gud har större saker på gång. Därför är Jesu uppma-
ning till apostlarna tydlig och klar; det som de ska göra nu är att vänta på 
Anden. 

Vi är ganska ovana vid att behöva vänta. Det mesta som vi vill ha 
finns bara ett knapptryck bort, och när vi någon gång råkar ut för till 
exempel en tågförsening är det mer än de flesta av oss kan stå ut med. 
Men att vänta in det som Gud ska göra är en viktig del av det kristna 
livet. Vi behöver inte, som apostlarna, vänta på att Anden ska komma, 
eftersom Anden redan har kommit. Men det är viktigt för oss troende att 
lyssna in vad Anden vill säga oss, och det finns särskilda tillfällen då vi 
faktiskt behöver vänta in Guds ledning.  

Denna inledning till Apostlagärningarna visar tydligt att det är Gud 
som har initiativet, lärjungarna ska vänta, och det är Guds handlande i 
och med sändandet av Anden som kommer sätta bollen i rullning. Anden 
kommer ge apostlarna kraft som gör dem till Jesu vittnen. En direkt 
effekt av dopet i Anden som omtalas i texten är alltså att de troende pre-
dikar evangeliet om Jesus för världen. Förutsägelsen om att evangeliet 
kommer att predikas i allt vidare cirklar ger oss en fingervisning om vad 
som kommer utspela sig i Apostlagärningarna, men uttrycket till jordens 
yttersta gräns, v 8, kan också fungera som en påminnelse till oss om att 
även vi, som Jesu efterföljare idag, är indragna i uppdraget. Den mis-
sionsrörelse som startade i Jerusalem sveper fortfarande fram över värl-
den och vi inbjuds att vara med genom att i Andens kraft vittna om Jesus. 

APOSTLAGÄRNINGARNA 1:1–11
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Vad hände mellan Jesu uppståndelse och himmelsfärd,  
v 3–9?

På vilket sätt har Jesu död och uppståndelse påverkat den 
riktning som ditt liv har tagit?   

Varför är tron på att Jesus har uppstått avgörande för den 
kristna tron?

Har du någon gång varit med om att Gud har låtit dig vänta 
på något? Varför tror du att han gjorde det? Hur hanterade du 
det?

Jesus gav sina lärjungar uppdraget att vittna om honom 
till jordens yttersta gräns, v 8. På vilket sätt antar ni den 
utmaningen i den församling du tillhör? Vad mer skulle kunna 
göras?

”NI SKALL BLI DÖPTA MED HELIG 
ANDE OM BARA NÅGRA DAGAR.” 

Apostlagärningarna 1:5
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