


Er det hjelp å få?”

 1) Den Hellige Ånds kraft

 2) Være sammen med Jesus



APOSTLENES GJERNINGER 4,4-22

4 Men mange av dem som hadde hørt Ordet, kom til troen. Og tallet 

på mennene kom opp i omkring fem tusen. 5 Dagen etter kom 

jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. 
6 Blant dem var Annas, ypperstepresten, og Kaifas og Johannes og 

Aleksander og så mange som var av yppersteprestelig ætt. 7 De stilte 

dem fram midt iblant seg og spurte: Ved hvilken kraft eller ved 

hvilket navn har dere gjort dette? [helbredelse av en lam mann, 

kap.3] 8 Da sa Peter til dem, fylt av Den Hellige Ånd: Folkets 

rådsherrer og Israels eldste! 9 Når vi i dag blir forhørt på grunn av 

en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han er 

blitt helbredet ved, 10 så la det være kunngjort for dere alle og for 

hele Israels folk, at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere 

korsfestet, han som Gud reiste opp fra de døde – ved ham står denne 

mannen helbredet for øynene deres. 11 Han er den steinen som ble 

forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. 12 Og 

det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn 

under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. 



13 Men da de så Peters og Johannes' frimodighet, og skjønte at 

de var ulærde lekmenn, undret de seg. Og de kjente dem igjen, 

at de hadde vært sammen med Jesus. 14 Og da de så mannen som 

var blitt helbredet stå ved deres side, kunne de ikke si imot. 15 De 

sendte dem da ut av rådssalen og begynte å samrå seg, 16 og sa: 

Hva skal vi gjøre med disse menneskene? For det er klart for alle 

som bor i Jerusalem at et tydelig tegn er skjedd ved dem. Det kan 

vi ikke nekte. 17 Men for at dette ikke skal utbre seg enda mer 

blant folket, så la oss alvorlig true dem til ikke mer å tale til noe 

menneske i dette navnet. 18 Så kalte de dem inn igjen og forbød 

dem helt å tale eller lære i Jesu navn. 19 Men Peter og Johannes 

svarte dem: Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer 

enn Gud! 20 For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett 

og hørt. 21 De truet dem da enda mer, men løslot dem så. På grunn 

av folket fant de det ikke mulig å straffe dem, for alle priste Gud 

for det som var skjedd. 22 For mannen som dette 

helbredelsestegnet var skjedd med, var mer enn førti år gammel. 



Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et 

sykt menneske (v.9)

«Det er ikke frelse i noen 

annen. For det finnes ikke 

noe annet navn under 

himmelen, gitt blant 

mennesker, som vi kan bli 

frelst ved.» (v.12)



«Men da de så Peters og
Johannes' frimodighet, og
skjønte at de var ulærde
lekmenn, undret de seg. 

Og de kjente dem igjen, at 
de hadde vært sammen med 

Jesus.» (v.13)
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«Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn 

Gud! 20 For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett 

og hørt.» (v.19-20)



«Det som var fra begynnelsen, 

det vi har hørt, det vi har sett

med våre øyne, det vi så og 

våre hender tok på, om det 

bærer vi bud, om livets ord.»

(1.Joh.brev 1,1)



«Kast ikke fra dere frimodigheten! 
For den gir stor lønn.» (Hebr.10,35) 


