Apostlagärningarna 2
Intro och bakgrund från N.T. Wright, mig och andra teologer som jag har lärt
från:
Pingst kommer från ordet ”pentekost” som firades den femtionde dagen efter
påskhögtiden. Pentekost var ursprungligen en jordbrukshögtid för korn och
vetes första skörd men i Jesus tid hade det överskuggats av en annan
signifikant händelse. Femtio dagar efter Israels allra första påskvandring från
Egyptens slaveriet till friheten kom de till Sinaiberget. Där gick Mose uppe på
berget och Gud gav honom lagen att förmedla till folket. Genom lagen, som
betyder ”sätt att leva” mer än någon juridisk terminologi, skulle Israel vara ett
folk vars sätt att leva vittnade om Gud.
I kapitel 1 for Jesus till Gud Fadern i himlen. Nu i kapitel två läser vi om hur
Anden kom, inte med en lag skriven på stentavlor, utan med lagens dynamiska
energi avsedd att skrivas på mänskliga hjärtan.
Helig Ande nämndes 17 gånger i Lukasevangeliet. Anden nämns 57 gånger –
mer än dubbelt så många gånger! - i Apostlagärningarna.
Vad tänker du på när den Heliga Anden nämns?
Läs Apg.2:1-13.
Vem är ”de alla” och vad hade de gjort på pingstdagen? (v.1)
Vilka av deras sinnen berördes av det som hände?
Varifrån kom Anden? (v.2) Var har vi mött Guds Ande i GT texter?
1 Mos 1:2, 1 Mos 2:7, 1 Samuelsboken 16:13, Jes 61:1 (Lk:4:18)
Vilka verb hittar vi i v.1-4? Vem är subjektet som handlar?
Anden hälls ut, och fyller saker/människor. Varför? Habackuk 2:14, Rom 5:5,
Vad betyder det att folk från hela Medelhavsregionen hörde lärjungarna tala i
deras modersmål?
*För egen tid och reflektion. Det sades 1:a veckan att det finns en särskild
kongruens mellan Apg. och Lukasevangeliet. Apg 2:5 säger att ”fromma judar
från alla länder under himlen” hörde lärjungarna. I Lk.2:25 mötte Jesus
föräldrar den fromma gamla Symeon i Templet. Hittar du flera likheter mellan
Apg.2 och Lukasevangeliet?

Läs 1 Mos 11:4 i tabellen nedan. Vad, enligt denna vers, var motivationen för
att bygga Babelstorn? Jämför Pingst och Babel.
1 Mos 11:4 De sade: ”Låt oss bygga
en stad, med ett torn som når upp i
himlen. Vårt namn blir känt, och vi
slipper vara skingrade över hela
jorden.”
1 Mos 11:7 Låt oss stiga ner och
skapa förvirring i deras språk…

Apg 2:21 Men var och en som åkallar
Herrens namns kall bli räddad
Apg 2:38 …”Omvänd er och låt er alla
döpas i Jesu Kristi namn…”
Apg 2:6 När dånet ljöd samlades hela
skaran och förvirringen blev stor när
var och en hörde just sitt språk talas.

På Pingst samlades apostlarna och lärjungarna och istället för att söka få deras
namn känt ville de göra en annans namn känt.
Hur skulle du definiera folkets två huvudsakliga reaktioner till språkundret?
Har du någonsin gjort dig lustig över (eller drivit med någon i) en
situation som du inte helt förstod?
Läs Apg 2:14-21
Hur hanterade Petrus de två olika reaktioner som uppstod bland folket?

Enligt profeten Joel, vad skulle känneteckna Andens ankomst? (Joel 2:28-32)

Varför skulle Joels bok möjligen vara färsk i Petrus tankar? Joels bok skrevs
någon gång mellan 800-200år före Kristus, och han skrev från en kontext av
förödelse och kris. Gräshoppor hade förstört skörden, och extrem torka och
eld hade förvärrat skadan. Joel ser att krisens förhållanden får människor att
omorientera sig och vända sig om till Guds livgivande närvaro på ett nytt sätt.
Vad valde Petrus att berätta om Jesus från Nasaret? Nämna minst tre saker
(v.22-24)
Som vi har tidigare sett i andra Bibelberättelser, utgöt Gud sin Ande på en eller
två nyckelpersoner i taget. Vad var nytt med Andens utgjutning vid pingst?

Vad har Guds Ande gett apostlarna kraften att göra i denna text? Har du
någonsin haft upplevelsen att Guds Ande har gett dig kraften att tala om Jesus?

Läs Apg. 2:22-41
Petrus citerade från Psaltaren 16 i Apg.2:25-28 och påstod att det handlade om
Jesus. Det är en Psalm av David. Vilket bevis ger Petrus för att påstå att David
inte talar om sig själv i Psalm 16?

Varför påstår Petrus att Psalmen talar om Jesus?

Petrus citerade också från Psaltaren 110 i Apg.2:34-35. Hur förstärker det
citatet hans argument att Jesus är Israels Messias?

Petrus säger att folket skall vara ”fast förvissat” om Jesus sann identitet. Han
talade med tillförsikt och fast övertygelse om Jesus. Petrus vittnesbörd vilade
på Bibeltexterna och ett personligt vittnesbörd. Varför är det viktigt med båda
delar?

Vilken reaktion uppstod bland Petrus åhörare? (v.37)

Vem är Guds löfte om frälsning riktad till? (v.39)

Många lät döpa sig på grund av Petrus vittnesbörd. Är det viktigt att vi blir en
del av kyrkans gemenskap genom en handling (dop) som vi inte kan utföra på
egen hand?

Beskriv de troendes gemenskap med några nyckelord.

Har Kristus hjälpt dig ta emot människor som du hade annars inte valt vara vän
med?
Har Kristus ändrat din attityd till ägodelar? Hur?
De präglades av jublande, uppriktig glädje. Hur skulle våra vänner och bekanta
beskriva oss idag?

