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I begynnelsen var Ordet...

Och Ordet 
var hos Gud...

...och Ordet 
var Gud.

Han var 
i begynnelsen 

hos Gud.

Genom honom har 
allting blivit till...

...och utan honom
har ingenting 

blivit till.

Johannes 1:1-5
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...blev människornas 
ljus.

Och ljuset lyser 
    i mörkret...

och det livet...

och mörkret 
har inte 

övervunnit det!

I honom var liv...

Johannes 1:1-5
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Hallå!
 Lyssna här
allihop! Det är  

otroligt!

Hör du!
Lugna dig, 
grabben!

Vi måste 
göra i 

ordning för 
pingst!

Jag vet!
men ni 

måste 
lyssna!

Det här är 
stort!

De är
tillbaka!

De är

här 

igen!

Va...? Vilka 
pratar 
han om...?

Lyssna
allihop!!

De dödade 
Jesus...

...men han kom 
tillbaka och 

var med oss i 
fyrtio dagar...

...och 
till slut 

sa han...

Apostlagärningarna 1:1-11

1. Vad gör vi nu?
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...när den 
helige Ande 
kommer över 

er!

Lämna inte 
Jerusalem! 

Vänta på det som 
min Far har lovat!

Johannes 
döpte med 
vatten...

Men ni 
ska bli döpta 
i den helige 

Ande!

Men Herre... 
hur blir det 
med Israel... 

och vårt 
rike?

Det är inte 
er sak att 

hålla reda på...

...de tider 
och stunder 

som min far har 
bestämt!

Men ni 
ska få kraft...

Apostlagärningarna 1:1-11
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...i 
Jerusalem, 
Judeen och 
Samarien... 

...och till 
jordens 
yttersta 

gräns!

Och ni 
ska bli mina 

vittnen...

Så det...
är sant?

Han...

Lever!

Jesus steg
upp bland molnen 

rätt framför 
ögonen på oss...

Vi stod där 
och stirrade 

efter 
honom 
när...

Apostlagärningarna 1:1-11
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Galileer,
 varför 

står ni och 
ser mot 
himlen?

?

Jesus ska 
komma tillbaka...

på samma sätt 
som ni såg honom 

stiga upp!

Änglar!

Herrens änglar 
lovade att 

han ska komma 
tillbaka!

Så vi gick tillbaka 
till Jerusalem, 

som han 
sa till oss...

...Och nu 
är vi här med de 
goda nyheterna!

Mer än fem hundra 
har redan sett 

honom...

han lever!

Apostlagärningarna 1:1-11, Första Korintierbrevet 15:3-7

Sorl SorlSorl
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Jesu död på korset 
hade krossat 
lärjungarnas 

förhoppningar 
totalt...

...men nyheten om 
hans uppståndelse 
spred sig snabbt
och jublet steg!

Dagen därpå 
började 

lärjungarna 
träffas för att 
be och stötta 

varann.

Jakob

Maria

Judas

Simon

Josef

Maria, Jesu mor, 
och hans fyra 

bröder var också 
med i gruppen.

...men efter hans 
uppståndelse 
började de 

inse vem han 
egentligen var!

Förut hade 
hans bröder 
inte kunnat 
tro att han 

verkligen var 
Messias...

Jesu bror 
Jakob blev 
en viktig 
ledare för 

församlingen 
i Jerusalem.

Med tiden skulle han 
bli författare till en av 
de heliga Skrifterna!

Dag efter 
dag möttes 
de troende 
för att be...

...de sökte Guds vilja 
och bad om det som 

Jesus hade lovat!

Apostlagärningarna 1:12-26

En tro utan 
gärningar är död!
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Vid ett 
av mötena 

reste sig Petrus...

Bröder...

Judas, 
som förråde 

vår Herre, 
är död!

I de heliga 
Skrifterna 

står det att 
"En annan ska 

få hans plats"...

Vi måste välja 
vem som ska 

bli hans 
efterträdare!

Justus!
Vad tror 

ni om 
honom?

Ja!
Alla gillar 

Justus!

Nej,
Mattias

!!

Precis!
Mattias 
passar 

bäst!

Justus, Mattias, 
ni har båda följt 
Jesus ända från 

början...

De lät saken 
avgöras 

genom att 
dra lott...

...och lotten föll 
på Mattias, 

som nu blev 
räknad som en 

av de tolv!

Oj! Blev det jag?

2. Eld från himlen

Apostlagärningarna 1:12-26
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Tidigt den 
första dagen i 

pingsthögtiden 
begav de sig 
till templet...

Det var fullt 
av pilgrimer från 
alla väderstreck...

Petrus, vi kan 
använda det 
här rummet 
när vi ska be!

...
...

Nu vid pingst 
firar vi ju 

att vi får ge den 
första delen 
av vår skörd 

till Gud...

Och 
dessutom 
brukar vi 

fira att Gud 
gav oss 

lagen genom 
Mose...

Apostlagärningarna 2:1-4
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Jesus sa åt 
oss att vänta...

"Vänta på det 
som min far 
har lovat!"

Och jag har undrat... 
när kommer det?

nu vid 
pingst, när vi 
firar det som 
Gud har gett...

känns det då inte 
naturligt om vi får ta 
emot det som Jesus 

vill ge till oss?

Så nu tycker 
jag vi ska be...

och vänta oss 
bönesvar!

Ja!!!

Lärjungarna 
började be 

förväntansfullt...

~~~

De fortsatte 
be i flera 
timmar...

Oj! Hon är 
snart nio...

Tiden för 
morgonoffret

i templet!

Apostlagärningarna 2:1-4

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~
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Va- vad är 
det där?!

Det-
det är som en 
stormvind!

Apostlagärningarna 2:1-4
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tungor av eld 
sköt ut i rummet 
och flammade 
över varje 
lärjunges huvud!

Se 
upp!!

Eld!!

pet
rus

!

aAAhh!!

Apostlagärningarna 2:1-4
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Här kommer det...!

Apostlagärningarna 2:1-4

zzzzzzzzzzzzzzhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo

AAhhh...
 
Eld!!

zzzzzzzzzzzzzzhhhhhhhhhhhhhh
oooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooo

zzzzzzzzzzzzzzhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Johannes döpte 
med vatten, 

men ni...

...ska bli 
döpta i den 

helige 
Ande!

Helige Herre 
GuD!

A
a
a
h
h
h
h
!!

Apostlagärningarna 2:1-4
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Hör 
du det 
där?

Det 
kommer 

därifrån!

Va? 
De talar ju 
persiska!

Wow! 
De prisar Gud 
på mitt språk!

Aahh... mitt
hemlands

språk!

Är de 
inte från 
Libyen?

Nej nej, 
jag hör

frygiska!

Hur kan de där
galileerna tala 
mitt hemspråk?

Jag 
fattar inte 

ett ord 
av vad de 
säger!

de verkar 
helt 

galna!

fnys!

De är 
säkert 

fulla!!

Oj oj!

Det här 
ser inte 
bra ut.....

Petrus...
vilket 
kaos! 
Tänk om 

tempelvakten 
kommer!

Okej...
okej!

Apostlagärningarna 2:5-13

yaaaaaah!

yaaaaah!

Skamlig
t!

~~~!
~~~!

~~!

~~~! ~~~!
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Israeliter...

och 

pilgrimer 
från hela 
världen!

Här är 
något som 

ni bör 
veta!

Lyssna 
noga på 
mina ord...

Petrus röst hade en 
närvaro och auktoritet 
som överraskade både 
folkmassan och vännerna!

Den förut så osäkre 
Petrus var nu helt 
förvandlad!

Hon är bara nio 
på morgonen!

Ingen här 
har druckit en 

droppe vin!

Vad ni ser 
och hör är 

hur profeten 
Joels ord går i 
uppfyllelse...

Apostlagärningarna 2:14-41

Va?
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Gud sa genom profeten:
"Jag ska utgjuta min Ande 

över alla människor...

...I de dagarna ska jag 
utgjuta min Ande 

över mina tjänare 
och tjänarinnor, 

och de ska profetera!

Och det ska ske
att var och en
som åkallar
Herrens namn
ska bli frälst!"

Som ni själva 
vet, har Gud 
gjort tecken 
och under 
bland er 
genom Jesus 
från Nasaret, 
hans utlovade 
Messias!

Jesu död på korset 
var ingen slump, 
det var 
Guds plan...

Men ni...
ni har 

spikat upp 
Guds Messias 

på korset
och dödat 

honom!

Och nu har 
det skett 

som Profeten 
förutsade...

!!

!

! Guds Ande 
är här! 

Utgjuten...

...över dem 
som tror på 

honom!

...Och Gud 
har bevisat att 
han är Messias 
genom att låta 
honom uppstå 
från de döda!

!

Apostlagärningarna 2:14-41
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Nej! 
Allt han säger 
stämmer ju med 

skrifterna. . .

Har vi 
dödat 

honom som 
vi har väntat 

på? 

Hur 

kunde 
vi?

Men.. .
det kan väl 
inte vara 

för sent?
Vad ska
vi göra?

Era synder 
är svåra, 

men de kan 
bli förlåtna!

så lämna 
ert gamla liv 

och följ

Jesus!

Låt er 
döpas så 
att era 

synder blir 
förlåtna . . .

och ta emot 
Guds Ande!

Vi lever 
i en ond 

tid. . . . . .och 

du
måste ta 

ställning!

O
m
v
ä
n
d

Apostlagärningarna 2:14-41

e
r
!
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johannes var helt 
häpen över Petrus 
frimodighet.. .

Han hade blivit uppfylld av Guds helige Ande... 
hans ord och utstrålning var fulla av kraft, 
som att Jesus själv talade genom honom.

Omkring tre tusen 
på en och samma dag.. . . . .En efter en blev de 

döpta offentligt 
i Jesu namn!

Vad är det 
som har 
hänt med 
Petrus?

Oj!

Och nu inträffade 

ännu ett 
under. . .

Hela skaror 
av människor 
kom till tro!

Apostlagärningarna 2:14-41


