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får uppdraget att återvända till templet och fortsätta att
tala om det nya livet som Herren Jesus skänker oss.

I något tidigare kapitel i Apostlagärningarna hade
Petrus och Johannes blivit uppmanade av
översteprästen och de skriftlärda att sluta upp med att
tala om Jesus för folket. Men då svarar Petrus och
Johannes: ”Vi kan inte tiga med vad vi har sett och
hört”.
På 1970 talet sjöng man i ungdomsgrupperna den
texten i en bibelvisa: ”Vi för vår del kan inte låta bli,
att tala om vad vi har sett och hört”
Nej, med den helige Andens kraft fortsatte lärjungarna
att predika om Jesus. Där de gick fram skedde under
och tecken. Sjuka blev botade i Herrens Jesu Kristi
namn. Här i Apostlagärningarna 5:te kapitel nämns att
de troende samlades i Salomos pelarhall och ett stort
antal kvinnor och män kom till tro på Herren Jesus.
Det dröjde inte länge förrän översteprästen och hans
närmaste återigen grep apostlarna och satte dem i
stadshäktet. På natten öppnade en ängel från Herren
fängelsets dörrar och förde ut apostlarna och sade:
”Gå och ställ er i templet och låt folket höra allt om
detta nya liv.” När vi hör talas om en ängel, så tänker
vi oftast på ett väsen med vingar. Men själva ordet
”angelos” betyder budbärare. Jag tror säkert att vi alla
kan ha utbrustit när vi fått hjälp av någon: Du är en
ängel! Till apostlarna kom en budbärare sända av Gud
som öppnade fängelsets dörrar för apostlarna och de

När den nya dagen kom, så samlade översteprästen
sina närmaste omkring sig för att ställa apostlarna till
svars, så skickade de några tjänare till stadshäktet för
att hämta dem, men där fanns inga apostlar, allt var i
sin ordning i häktet, men apostlarna var borta.
Självklart kunde ingen förstå hur detta hade gått till.
Plötsligt kom någon och berättade att apostlarna fanns
i templet och undervisade folket. Så blev apostlarna
återigen hämtade till översteprästen för att förhöras.
Nu är översteprästen arg, nu höjer han rösten och
säger: ”Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i
det namnet, och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med
er lära och vill göra oss ansvariga för den där
mannens blod.” Apostlarna hade uppenbarligen inte
brytt sig om att följa översteprästens förbud, utan
fortsatt att med frimodighet tala i namnet JESUS och
det helt öppet, utan att vara rädd för vilka
konsekvenser det skulle få. Petrus svarar: ”Man måste
lyda Gud mer än människor.”
Här slutar tyvärr dagens episteltext. Men det är bara
inledningsorden till vad Petrus säger. Han hade något
oerhört viktigt att säga:
”Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders
Gud uppväckte Jesus, som ni hängde upp på en

träpåle och mördade. Honom har Gud upphöjt med
sin högra hand och gjort till hövding och frälsare för
att Israel skall kunna omvända sig och få förlåtelse
för sina synder. Om allt detta kan vi vittna, och likaså
den heliga anden som Gud har gett åt dem som lyder
honom.” Som ni märker så är det JESUS som står i
centrum i Petrus svar. Skapelsens Gud, Abrahams,
Isaks och Jakobs Gud, Den Gud som är verksam i hela
gamla testamentet hade uppväckt Jesus från de döda.
JESUS lever. Han, som Petrus uttrycker det, blev
upphängd på en träpåle och mördad. När han uttrycker
sig så, så hänsyftar han på 5 Mosebok 21:22 där det
står: ”Om någon döms till döden för ett brott och
avrättas och du hänger upp honom på en påle, får
hans lik inte hänga kvar på pålen över natten. Du
måste begrava honom samma dag, ty den som hängs
upp är förbannad av Gud ”
Det är ett märkligt Bibelord uttalat i en tid då man inte
använde sig att korsfästelse so avrättningsmetod. Utan
skulle någon avrättas så skedde det med stening. Jag
känner mig övertygad om att detta ord i 5 Moseboken
pekar fram emot Jesus. Ute på Golgata fanns träpålar
stadigt förankrade i marken på vilka de som skulle
avrättas blev upphängda sedan deras händer spikats
fast på tvärbjälken. Det var den romerska
avrättningsmetoden.
När Paulus utlägger detta bibelord i Galaterbrevet, så
skriver han: Kristus har friköpt oss från lagens
förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på

sig, som det står skrivet: Förbannad är var och en
som hängs upp på en träpåle.
Det handlar alltså om, att JESUS är den som tagit på
sig alla våra fel och brister, han har tagit på sig den
förbannelse som vilar över oss, när han hängde där på
träpålen eller korset som vi vanligtvis brukar säga.
Han har befriat oss människor från all synd, både den
vi vet om och den som vi är omedvetna om.
Den levande och uppståndne Jesus som finns vid Gud
Faderns högra sida. Han är Herre, Han är den som har
all makt i himmelen och på jorden. Han är den som
sänder oss den helige Ande, som ständigt pekar på vad
Jesus gjort för oss människor och som hjälper oss att
tro. Vår kantor Christina berättade för mig att på
kyrkklockan finns orden från Sakarja citerade: "Icke
genom någon människas styrka eller kraft skall det
ske, utan genom min Ande, säger HERREN"
Det är Gud själv som genom den helige Ande skapar
tro i våra hjärtan på Jesus. Om vi ska kunna bli frälsta
så är det i namnet JESUS, han som i evig kärlek
förlåter oss om och om igen. Han som betygar för oss
i dag att vi får vara Guds älskade barn. Han som ger
oss en framtid och ett hopp.
Om detta vittnade de första apostlarna även om det
kostade dem lidande. Om ni läser vidare i
Apostlagärningarna 5 så kan ni se att det slutade med
att Petrus och Johannes blev piskade. Men fastän
kroppen värkte efter piskrappen så heter det:
Apostlarna lämnade rådet, glada över att de befunnits

värdiga att förnedras för Namnets skull. De fortsatte
dag efter dag med att undervisa i templet och hemma
och förkunna budskapet att Jesus är Messias.
I hela apostlagärningarna så möter vi människor som
för Jesu Kristi skull får utstå lidande, MEN Gud gav
det kraften att stå ut och glada fortsatte de att vittna
om den JESUS som var deras och hela världens enda
frälsare. De visste att ”Hos ingen annan finns
frälsningen, och ingenstans bland människor under
himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”
Det budskapet står sig än i dag och det är vår
frimodiga tro.

