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När dina ord öppnas, 

ger de ljus och 

förstånd åt enkla 

människor ...
Psaltaren 119:130
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Scripture references are from the King James Version



Förberedelse

Den här bibelstudien förbereddes så att man, under en timmes lektion kan 
få frälsningsplanen förklarad, bli inspirerad och vägledd i samtal, eller bli 
uppmuntrad till egna individanpassade självstudier. Den kan efter behov 
delas in i två 30 minuters delar med en kort paus i mitten. En paus kan 
lämpligtvis tas efter avsnittet “In I Evangelierna”.

Varje person som kommer att studera ”(In i) Hans underbara ljus” behöver 
en kopia av studiematerialet, en bibel (helst Svenska Folk Bibeln 2015) 
och en penna. När varje skriftställe läses upp, blir studenten ombedd att 
engagera sig genom att svara på en fråga, och ibland genom att fylla i de 
tomma fälten. Ytterligare kommentarer och kompletterande skriftreferens-
er (noterade i hela texten med små siffror inom parentes) finns på sidan 
14 för vidare studier vid ett senare tillfälle.

Innan studien börjar är det bra om alla deltagare söker Herrens vägled-
ning genom att be om Guds hjälp att förstå hans ord, som kung David en 
gång gjorde när han bad: “ Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din 
undervisning.” Må Gud välsigna dig när vi färdas tillsammans “In i Hans 
underbara ljus.”

“Han som har kallat er från mörkret till 
sitt underbara ljus” — 1 Petrusbrevet 2:9
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Introduktion
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När du går ut ur ett mörkt rum i solskenet kan ljuset bli förblindande. När 
våra ögon blir vana vid ljuset kan vi se tydligare, och njuta av landskapet 
som omger oss. På samma sätt kan sanningens ljusstyrka ibland blända 
oss när vi tittar på skrifterna. Men när vår andliga syn anpassas, kan vi 
njuta av att “gå i ljuset.”

Denna bibelstudie är utformad så att vi kan ”vandra” i Guds ords underbara 
ljus. Vi kommer att besöka Jesus och apostlarna genom Skriftens ord, och 
höra hur de undervisade och vad de predikade om frälsningsplanen. För att 
kunna göra det kommer vi att vara noga med att ”rätt förmedla sanningens 
ord” (2 Timoteus 2:15) genom att koncentrera oss på höjdpunkterna i de 
tre huvudavdelningarna i Nya Testamentet i kronologisk ordning, som också 
inkluderar:

1. EVANGELIERNA
 Om Jesu Kristi ord och gärningar

2. APOSTLAGÄRNINGARNA
 Om apostlarnas handlingar och predikande

3. EPISTLERNA
 Breven som apostlarna skrev till kyrkorna som de startade 
 i Apostlagärningarna
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Vi tror att skrifterna är gudomligt inspirerade och att de inte kan tolkas 
privat (2 Petrus 1: 20,21). Därför har alla ansträngningar gjorts för att 
presentera Guds rena ord utan att lägga till, eller ta bort något från det 
(5 Mos 4: 2; Ordspråksboken 30: 5,6). Det är inte vår avsikt att minska 
eventuella personliga relationer du kanske har med Herren. Vi vill inte 
heller övertyga dig om våra egna personliga idéer eller trosbekännelser 
från någon organisation. Vi vill helt enkelt dela sanningen som den står 
skriven. Endast genom att hävda att Bibeln är vårt enda rättesnöre, 
och vår enda sanna auktoritet, kan någon av oss vara säkra på vår 
frälsning, för det är Guds ord och inte människornas traditioner, som 
kommer att döma oss alla till slut.

Låt oss läsa 2 Timoteusbrevet 3:15,16 när vi 
börjar vår resa in i Guds Ord...



Johannes 1:1-5,14
_____________ som var i början och var Gud, blev kött. Jesus Kristus är 
Guds levande ord.

Johannes 1:11-13
Om vi tror på honom och tar emot honom ger Jesus oss kraft att bli  
_____________ söner genom en övernaturlig födelse. Han talade vidare 
om denna nya födelse en natt till en judisk religiös och politisk ledare...

Johannes 3:1-8
Herren sa till Nikodemus att alla som ville se eller komma in i Guds rike 
måste födas på nytt av  _____________ och ______________.

Johannes 3:16-21
Jesus sa också till Nikodemus att den som ____________ på honom ska 
få evigt liv. Jesus nämnde två till synes olika krav för frälsning, den ena att 
föddas på nytt, den andra att tro. Ändå är detta inte en motsägelse. Nästa 
skriftställe förklarar hur tro är relaterat till att uppleva Andens födelse.

Johannes 7:38,39
Här upptäcker vi att om vi tror på honom kommer vi att ta emot hans
______________. Vi ser att tron på Guds ord i Bibeln är mer än bara en 
förändring i vårt sätt att tänka. Det resulterar också i en upplevelse som 
skriften ger oss. Tro motiverar oss att vilja efterfölja Guds ord i Bibeln, och 
lydnad ger också Guds acceptans och välsignelse.

Johannes 12:35,36 & 42,43
I dag, precis som på Jesu tid, tror många på honom. Men de kommer inte 
_______________ Honom av rädsla för vad andra kommer att göra eller 
säga.

Johannes 12:44-48(1)

Som svar på deras fruktan varnar Jesus att hans ____________
kommer att döma oss, så vi måste vara försiktiga så att vi inte avvisar det. 
Snarare bör vi tro och lyda det ... oavsett vad andra säger eller gör!
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EVANGELIERNA



Johannes 17:17-20(2)

I Jesu bön för sina lärjungar, strax före hans korsfästelse, sa han att Guds ord 
är  _____________. Han bad också för oss; och alla dem som skulle tro på 
honom genom apostlarnas ord.

Låt oss läsa i Lukas evangelium kapitel 24 och verserna 45 - 49, vad Jesus 
sa till apostlarna att förkunna, för då får vi reda på vad deras budskap skulle 
vara. Herren Jesus gav dem detta stora uppdrag strax efter sin död, be-
gravning och uppståndelse, och strax före hans uppstigning till himlen.

“Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna. Och han sade 
till dem: “Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå 
från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i 
hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och 
jag ska sända er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni 
har blivit utrustade, det vill säga beklädda med kraft från höjden.”
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Frågor:
Predikade apostlarna det budskap som Jesus befallde dem att 
förkunna?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Hur uppfylldes Faderns löfte?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Låt oss fortsätta  vår resa in i Guds ord genom att se 
vad som predikades och vad som hände i Jerusalem ...
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Apostlagärningarna 1:3-5
När vi kommer till Apostlagärningarna upptäcker vi nästan omedelbart att 
Faderns löfte är  _______________ dop.

Apostlagärningarna 2:1-17
När apostlarna var i Jerusalem fylldes de, tillsammans med många andra, 
med glädje av den Helige Anden och började prata med andra 
_____________ när Anden inspirerade dem att tala. De förvånade 
åskådarna från många nationer som hörde dem tala främmande språk 
frågade: “Vad betyder detta?” Då förklarade Petrus Andens utlovade an-
komst, och fortsatte att predika Kristus och den ursprungliga apostoliska 
frälsningsplanen.

Apostlagärningarna 2:36-39(4)

När människorna som hörde Petrus ord 
trodde och förstod att Jesus Kristus 
verkligen var deras Herre och Frälsare 
blev de ledsna över sina synder, och 
frågade Petrus och apostlarna vad de 
skulle göra. Petrus svarade genom att 
predika budskapet som Jesus hade 
predikat och befallt i Lukas 24:45 -49. 
Med detta som bakgrund, låt oss 
fokusera på de tre viktigaste 
beståndsdelarna i frälsningsplanen 
som Peter predikade i vers 38:
1. Omvändelsen
2. Förlåtelse av synder genom 

dopet i Jesu namn
3. Ta emot den Helige Andens gåva

APOSTLAGÄRNINGARNA

Apostlagärningarna 2:38 är 
uppfyllandet av de två krav på 
ny födelse, som Jesus nämnde 
i Johannes 3: 5, och som var 
nödvändiga för att komma in i 

Guds rike!

Att födas av vatten = dop i 
Jesu Kristi namn!

Att födas av anden = att bli 
fylld med den Helige Ande!

OBS

Låt oss nu titta på andra exempel av människor som föds 
på nytt av vatten och Ande när ordet Jesus gav sina apost-
lar fortsatte att predikas genom hela Apostlagärningarna



Philip predikade för samariterna i Apostlagärningarna 8... 
Vissa människor säger att när de upplevde glädje, eller när de trodde på 
Jesus, eller när de döptes, fylldes de automatiskt av den Helige Anden, men 
vad säger Guds Ord?

Apostlagärningarna 8:5-8    Hade de stor glädje?    ja ___ nej ___

Apostlagärningarna 8:12   Trodde de på Jesus Kristus?  ja ___ nej ___

Apostlagärningarna 8:14-17(5)  Döptes de i Hans namn?   ja ___ nej ___

Mottog de den Helige Anden som en separat och 
tydlig upplevelse?   ja ___ nej ___

Peter predikade för hedningarna i Apostlagärningarna 10... 
Vissa säger att det är tillräckligt att vara religiös, eller att andedop som 
bevisats av tungotal endast var för Pingstdagen. Om Bibeln säger att detta 
är sant, så är det sant. Men om Guds ord i Bibeln visar oss genom Kornelius 
upplevelse att detta inte är sant ... så är det inte det.

Apostlagärningarna 10:1,2   Var Kornelius en religiös man?  ja ___ nej ___

Apostlagärningarna 10:5,6(6)  Hade Gud mer för honom 
att göra?                                                                             ja ___ nej ___

Apostlagärningarna 10:44-46  Tog de emot den Helige Anden och talade i 
tungor efter Pingstdagen?  ja ___ nej ___

Apostlagärningarna10:47,48  Måste de fortfarande döpas i Jesu namn?   
  ja ___ nej ___
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Paulus predikade för Johannes lärjungar i Apostlagärningarna kapitel 19... 
Många som är troende har inte ens hört talas om den Helige Anden som 
har utlovats. Vissa människor säger också att det inte är nödvändigt att bli 
döpt eller omdöpt. (Om du döptes av Johannes döparen, skulle du tro att det 
skulle vara nödvändigt att bli döpt igen med en annan dopformel?) Andra 
säger att det inte spelar någon roll vad som uttalas när du döps. Om Bibeln 
anger att det inte spelar någon roll, så spelar det ingen roll. Men tänk om 
Bibeln visar att det spelar roll, hur man blir döpt? 

Apostlagärningarna 19:1,2 De var troende, men hade 
de hört talas om, eller fått den Helige Ande?  ja ___ nej ___

Apostlagärningarna 19:3-5(7) Måste de som döptes av 
Johannes döparen döpas på nytt i Jesu namn?  ja ___ nej ___

Apostlagärningarna 19:6 Åtföljdes mottagandet av den 
Helige Ande av att de talade med andra tungor?  ja ___ nej ___

                     Vi har funnit att apostlarna predikade följande 
frälsningsbudskap:
... Kristi liv och hans död, begravning och uppståndelse
... Omvändelse till Gud och tro på Jesus Kristus som frälsare
... Dop i vatten genom nedsänkning i Jesu namn
... ta emot den Helige Andens gåva (som åtföljdes av det första 
    tecknet, nämligen att tala med andra tungor.)

OBS

Låt oss nu läsa  vad apostlarna hade att säga om bud-
skapet om frälsning som de förkunnade i Apostlagärn-
ingarnas bok. Vi kan göra detta genom att läsa breven 
apostlarna skrev till de nyfrälsta.
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När vi läser epistlarna märker vi hur starkt apostlarna upplevde frälsningens 
evangelium (goda nyheter). Detta beror inte på att de var dömande! Det beror 
på att de visste att ordet Jesus hade gett dem att förkunna, skulle döma alla 
människor.

Vad sa Petrus?
Ni har renat era själar genom att lyda sanningen... Ni är ju födda på nytt...
genom Guds levande ord... Detta är det ord som har förkunnats för er” (1 
Petrusbrevet 1:22-25).

Lydnad mot Guds ord renar våra själar!

Petrus ställde en fråga...
“vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium?” (1 Petrusbrevet 
4:17,18).

Paulus svarar då...
“Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga 
änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud, och dem 
som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, 
skilda från Herrens ansikte[a] och hans härlighet och makt” (2 Tessaloniker-
brevet 1:7 - 9).

Det evigt viktigt att lyda evangeliet!

Vad ville Paulus betona när han sa?
“Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi 
evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett 
annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. 
Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evange-
lium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse.” (Galater-
brevet 1:7 - 9).

Det finns bara ett evangelium!

EPISTLARNA
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Vad sa Jakob?
““Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot or-
det, som är inplanterat i er och har makt att frälsa era själar. Var ordets 
görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon 
är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt 
ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer 
han genast hur han såg ut”.  (Jakobs brev 1: 21 - 24).

Ordet kan rädda våra själar!

JJakob berättar för oss att om vi ser något vi måste göra 
medan vi tittar in i ”ordets spegel”, borde vi göra det. Låt 
oss nu överväga vad vi ska göra med vad vi har hört 
och sett genom Bibelns ord...
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TROR DU att Guds ord är sant och kommer att döma oss?

TROR DU att Jesus Kristus är Herre och Frälsare?

TROR DU att det är nödvändigt att omvända dig genom att vända dig bort 
från synd och ge ditt liv till Gud?

TROR DU att vattendop genom nedsänkning i Jesu Kristi namn är det bibliska 
sättet att bli döpt?

TROR DU att den Helige Andens dop är för dig idag, och att när du tar emot 
det kommer du att tala i andra tungor, precis som de gjorde i Bibeln

Sammanfattning

Om du tror på dessa 
saker, be nu och be 

Gud att låta dig 
uppleva allt han 

har för dig!
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(1) Matteus evangeliet 7:13-24
Guds varning angående falska profeter, och vikten av att förverkliga ordet 
genom att göra det som det säger, inte bara vara en som hör ordet.

(2) Matteus evangeliet 16:15-19
Petrus fick ”rikets nycklar” på grund av sin uppenbarelse om vem Jesus 
Kristus var.

(3) Andra skrifter om “Stora Uppdraget”
I uppmaningen att döpa som ni hittar i Matteus 28: 18 - 20 är ordet ”namn” 
i singular. Apostlarna följde detta bud när de bara döpte i Jesu namn och 
använde inte de titlar som nämns här. (Se Apg 4:12). Markus 16: 15 - 18 
betonar vikten av vattendop, och beskriver de tecken som kommer att följa 
de troende.

(4) Matteus evangeliet 16:15-19
Petrus, som fick ”rikets nycklar”, använder dem för att öppna ”rikets dörr” 
genom att predika det ursprungliga apostoliska frälsningsbudskapet för 
första gången.

(5) Apostlagärningarna 8:35-39
Filippus måste ha nämnt dopet när han predikade Jesus för den etiopiska 
tjänstemannen, eftersom eunuken bad om att få bli döpt i vatten. Det 
grekiska grundordet för “döpa” är bapto som bokstavligen betyder “att täcka 
helt med vätska, att doppa.” (Se också Romarbrevet 6: 3,4.)

(6) Apostlagärningarna 10:34-43
Petrus predikade Jesu Kristi liv och herravälde, liksom hans död, begravning 
och uppståndelse.

(7) 1 Petrusbreve 3:20,21
Enligt Petrus är dopet en väsentlig del av frälsningsplanen.

Kompletterande skrifter

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom evangelierna, 
Apostlagärningarna och Epistlarna i detalj ... 
och fortsätta att gå “in i hans underbara ljus
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Anteckningar
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