
 

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då skall ni 

få den helige Ande som gåva. (Apostlargärningarna 2:38)

Undervisning 

Tro, dop och andedop i den 
kristna frälsningserfarenheten 

Ibland kan man få för sig att det är något 
speciellt med siffran tre (3) i Bibeln. När vi 
läser tycker vi oss se att Gud, fastän han är 
den Ende, verkar uppenbara sig som tre 
personer: Fadern, Sonen och Anden. Och 
när vi läser om hur Guds rike skall utbredas 
tycker vi kunna se tre tydliga steg: predikan 
av evangelium, Andens överbevisning, 
människans gensvar. I det sista fallet kan 
människan antingen förkasta Guds kallelse 
till tron på Jesus, eller kapitulera inför den 
och bli frälst. För att krångla till det ännu 
mycket mer så kan vi också se i Bibeln att 
de människor som blir frälsta normalt också 
går igenom tre steg i sin frälsnings-
erfarenhet. Detta är innebörden av 
Apostlargärningarna 2:38 som citeras 
ovan. Vi kommer i det här bibelstudiet att 
se att processen att bli en kristen är som 
en s.k. trestegsraket, där varje steg är 
nödvändigt och har sin särskilda betydelse. 

Bibelversen är hämtad från aposteln Petrus 
predikan på den första pingstdagen efter 
Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd. 

De tre stegen 
Det är uppenbart att vår bibelvers säger att 
frälsningserfarenheten har tre steg: 

1. Omvändelse 
2. Dop i Jesu Kristi namn 
3. Att få Anden som en gåva  

Tro, dop och andedop utgör alltså en slags 
trestegsraket, i den bemärkelsen att alla tre 
steg är nödvändiga för att man skall 
komma hela vägen, precis som att en 

trestegsraket är utformad för att kunna 
trotsa jordens gravitation och föra raketen 
ut i rymden. 

Vad är då innebörden i de tre stegen i den 
kristna frälsningserfarenheten? Vi har 
tidigare (se Nyhetsbreven för april-maj och 
juni-juli) sett på innebörden av 
omvändelsen och dopet, och fokuserar i 
denna del på andedopets betydelse. 

Att få Anden som en gåva 
Att få Anden som en gåva kallas också för 
andedopet eller att bli döpt i den helige 
Ande utifrån bibelord som Apg 1:5, Apg 
11:16.  

En separat erfarenhet 
Det är viktigt att notera att denna 
erfarenhet normalt är skild från 
omvändelsen och dopet, vilket framgår 
bland annat av följande bibelord:   

• Anden kom över Jesus efter hans 
dop, se Matt 3:16, Mark 1:9-10, Luk 
3:21-22, 

• Väckelsen i Samarien i Apg 8:12-
18,  

• Den första pingstdagen i Apg 2,  
• Väckelsen i Korneli hus i Apg 10, 
• Andedopsväckelsen i Efesos i Apg 

19, jfr läran om dop och 
handpåläggning i Hebr 6:2 

Av flera bibelställen, dock inte alla, framgår 
också att denna erfarenhet är nära 

relaterad till omvändelsen och dopet. Den 
helige Ande verkar i den kristna 
erfarenheten från början till slut, men på 
olika sätt: pånyttfödande i omvändelsen 
(och dopet), och utrustande i andedopet. 

Syftet med denna erfarenhet är alltså att på 
ett övernaturligt sätt utrusta den troende för 
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tjänst i Guds rike (Apg. 1:8) och att ge den 
troende andliga gåvor som inte har något 
med dennes naturliga begåvningar att göra 
(1 Kor. 12-14, 1 Tim 4:14, 1 Petr. 4:10).  

Det är viktigt att påpeka att syndernas 
förlåtelse, evigt liv och biljetten till himlen är 
klar i och med de två föregående stegen, 
och att de människor som menat att 
andedopet och tungotalet är nödvändigt för 
att man skall få komma till himmelen har 
haft fel! 

Vidare så verkar andedopet så att det 
infogar den troende i det som Bibeln kallar 
för Kristi kropp (1 Kor. 12:13), den 
världsvida församlingen, genom att samma 
Ande tar sin boning i alla troende – den 
verkliga gemenskapen mellan syskon i 
Herren ligger alltid i Anden, se 2 Kor. 
13:13, och inte i organisatorisk enhet. 
Historiskt har vi i (fri)kyrkan sagt att dopet i 
vatten infogar den troende i Kristi kropp, 
och det är riktigt eftersom de som döptes i 
Apg. 2 på den första pingstdagen direkt 
räknades till de troendes gemenskap. Men 
andedopet sägs också infoga oss i Kristi 
kropp. En förklaring till denna tvetydighet 
kan vara att Andens dop i apostolisk tid 
följde så gott som omedelbart på dopet i 
vatten, även om det fanns situationer då 
det inte fungerade riktigt, se Apg. 8:14-17 
och Apg. 19:1-7. 

Hur vet man att man är andedöpt? 
Uppenbarligen visste man under 
apostlarnas tid om någon var andedöpt 
eller inte, och saknades den erfarenheten 
försökte man göra något åt saken (se 
bibelorden i slutet av föregående punkt). 
Ofta mottogs Anden under uthållig bön och 
förbön med handpåläggning. De 
omedelbart synliga tecknen är enligt 
Bibelns beskrivning: 

• Tungotalet, se Apg. 2:4, Apg. 10:46, 
Apg. 19:6 

• Profetiska budskap, eventuellt med 
uttydning, se Apg 2:11, Apg. 19:6 

• Lovprisning, se Apg 10:46 
• Frimodighet i vittnesbördet, Apg. 

4:31 

Alla dessa fyra tecken är tydligt kopplade 
till Herrens vilja att göra sitt folk till profeter, 
d v s sådana som talar Guds Ord till 
omvärlden: Jag skall utgjuta av min Ande 

över allt kött, era söner och döttrar skall 

profetera (Joel 2:28). 

På längre sikt är ett tecken en 
karaktärsdaning i likhet med Kristus som 
kallas för Andens frukter (Gal. 5) samt 
andra nådegåvor (1 Kor. 12-14, Rom. 12:6-
8) vars funktioner vi inte kan gå in på här 
av utrymmesskäl. 

Vanliga misstag 

En nedtoning eller ett förnekande av 
andedopet som en separat erfarenhet på 
frälsningens väg – orsaken till ett sådant 
ställningstagande är ofta oro för 
överspändhet och osundheter, se nedan – 
kan göra att man missar mycket av det 
goda som Gud vill göra genom den helige 
Andes verkan – Paulus säger t.ex. att vi 
skall söka Andens gåvor för att även 
församlingen skall bli uppbyggd (1 Kor. 
14:12). Att vara andedöpt eller inte är inte 
bara en fråga för individen själv utan för 
hela församlingen! 

En överbetoning av andedopet på 
bekostnad av omvändelsen leder lätt till 
svärmeri och överandlighet – en situation 
där trons funktion enbart handlar om att 
förmedla starka andliga upplevelser av 
olika slag, bibliska som utombibliska. Detta 
kan leda till en kristendom där man aldrig 
gråter över sina synder och ber Gud om 
förlåtelse, utan där man istället bara ber om 
befrielse genom förbön med 
handpåläggning. 

Slutsatsen måste ändå bli att alla tre 
delarna i den kristna frälsningserfarenheten 
behövs i rätt balans med varandra! 

Avslutning 
Så vad ska vi göra med allt det här? Några 
uppmaningar till dig och mig: 

• Har du inte omvänt dig så gör det!  
• Är du omvänd men inte döpt, låt 

döpa dig!  
• Är du omvänd och döpt men saknar 

erfarenheten eller visshet om 



andedopet, sök Gud i bön och 
förbön! 

Gud har tänkt att den kristna 
trestegsraketen skall vara en erfarenhet vi 
alla får göra på trons väg, ingen människa 
undantagen. 

Gud välsigne dig! 

Framöver 

Gemenskapsläger i augusti 
Årets gemenskapläger blir på 
Björkenäsgården 22-24 aug. Preliminärt 
kommer temat att vara ”Livet i Anden”. Mer 
information hittar du på anslagstavlan. 

Nyöppning av LP-kontakten i 
Lindesberg 
Under september-oktober nyöppnas LP-
kontakten i Lindesberg i samarbete med 
LP-föreningen för Örebro län. Till att börja 
med håller vi öppet en förmiddag i veckan, 
torsdagar eller fredagar.  
 
Du som vill hjälpa till praktiskt med att göra 
fika, sjunga och spela, eller bara vara med i 
gemenskapen, anmäl ditt intresse till 
expeditionen. För mer information kan du 
kontakta Simon Måledahl eller Robert 
Granat. 

Söndagskolan Äventyret   
Vår fina söndagsskola Äventyret drar igång 
igen efter gemenskapshelgen. Alla barn är 
välkomna dit! 

Linde Gospel 
Gospelprojektet Linde Gospel nystartar 
onsdag 24 september kl 18:30. Det blir 
sammanlagt 7 övningstillfällen och stor 
konsert lördag 6 december.  

Församlingsmöte 14 september 
På församlingsmötet 14 september efter 
gudstjänsten kommer vi att ta viktiga beslut 
angående missionen och församlingens 

ekonomi, m.m.  Kom och var med och 
påverka! Du vet väl också att du som 
medlem har rätt att lyfta frågor som är 
viktiga för dig på församlingsmötet? 

I oktober… 
…inträffar några saker vi vill framhålla 
redan nu: 

• Fredag 3 oktober kl 19:30 har vi 
”Världens barn”-konsert med 
insamling till Världens barn. 
Konserten gör vi själva genom att 
församlingens olika musiker och 
sångare får chansen att framträda. 
Enda kravet är att det är ett tydligt 
kristet budskap i sångerna. Det blir 
även en apell av någon av 
församlingens pastorer, samt 
servering. Vill du medverka? Anmäl 
dig till expeditionen! 

• Lördag 4 oktober har vi 
missionskväll med besök av 
Mayang Chaba från bibelskolan i 
Nagaland, Indien, som församlingen 
stöttat under många år. 

• Lördag 11 oktober har vi en kväll 
under rubriken ”Israel i Fokus” med 
besök av Susanne Andersson från 
Samfundet Sverige-Israel. Gösta 
och Lisbeth Palm medverkar med 
sång och musik. 

Nästa nyhetsbrev  
Nästa nyhetsbrev kommer i början av 
oktober. Vill du bidra med något eller sprida 
någon viktig information? Kontakta 
expeditionen. 
 

Församlingsnytt 

Medlemsfrågor 
Sedan 1 juni har följande 
medlemsförändringar skett: 
 

• Hembud: 1 
 
Bengt Wesström fick hembud 2014-06-19. 
 
Församlingen hade 31 juli 198 medlemmar.  



Ekonomi 
I den budget för 2014 som antogs på 
administrationsmötet 23 mars förutsätts ett 
månatligt offrande på drygt 80 000 kr för att 
uppnå ett nollresultat. Tyvärr har vi inte 
kunnat leva upp till detta målet. 
Församlingen kommer därför under hösten 
att få ta ställning till ett sparförslag om inte 
situationen rätas upp markant. 

Övrigt 

Erikshjälpen behöver fler 
volontärer 
Församlingens samarbetspartner i 
biståndsfrågor, Erikshjälpen i Lindesberg, 
behöver fortfarande fler volontärer. I ett 
första steg behövs fyra nya personer som 
kan hjälpa till några timmar varje vecka på 
onsdagar och/eller lördagar. Är du 
intresserad, kontakta Erikshjälpen på 0581-
80610 eller per e-post 
lindesberg@erikshjalpen.se. 

Genom att arbeta som volontär på 
Erikshjälpen bidrar du till att församlingen 
får mycket medel till mission, bistånd och 
socialt arbete här hemma och utomlands. 

Kontakta 
Pingstkyrkan i 
Lindesberg 

Hemsida:  
www.pingstlindesberg.se 

E-post: 
info@pingstlindesberg.se 

Adress 
Pingstkyrkan 
Koppgatan 6 
71130 Lindesberg 

Telefon: 
0581-61 14 71 

Pastorer 
Robert Granat: 072 - 572 90 64, 
robert.granat@pingstlindesberg.se 
 
Sara Wiklöf: 073 - 697 77 64, 
sara.wiklof@pingstlindesberg.se 

Inbetalning 
Bankgiro: 5523-5006 

 
Almanackan 
Dag Datum Tid Händelse 

V31    
Sön 3 aug 11:00 Gudstjänst. Predikan: 

Robert Granat, 
Lovsång: Eva Stenvall 
Granat, Mötesledare: 
Markus Lundin 

    
V32    
Mån-
Ons 

4-6 aug  Barnläger på S:a 
Lövåsen 

Tis 5 aug 10:00 Bön 
Tors 7 aug 20:00 Bönekväll 
Sön 10 aug  11:00 Gudstjänst. Predikan: 

Sara Wiklöf, Lovsång: 
Sven Öberg, 
Mötesledare: Robert 
Granat. 
Barnvälsignelse. 

    
V33    
Tis 12 aug 10:00 Bön 
Tors 14 aug 20:00 Bönekväll 
Lör 16 aug 18:00 Missionskväll. Besök 

av Börje Erdtman från 
Ankarstiftelsen. 

Sön 17 aug 11:00 Gudstjänst. Predikant: 
Börje Erdtman, 
Ankarstiftelsen, 
Lovsång: Eva Stenvall 
Granat, Mötesledare: 
Rolf Bergkvist. 

    
V34    
Tis  19 aug 10:00 Bön 
Tors 21 aug 14:00 Sångandakt Tallåsen 
  20:00 Bönekväll 
Fre-
Sön 

22-24 
aug 

 Gemenskapsläger på 
Björkenäsgården, se 
separat program 

    
V35    
Tis 26 aug 10:00 Bön 
  18:30 Styrelsemöte 
Tors 28 aug 20:00 Bönekväll 



Dag Datum Tid Händelse 

Fre 29 aug 19:30 Ignite 
Sön 31 aug 11:00 Gudstjänst. Höstupp-

takt. Predikan: Robert 
Granat, Lovsång: 
Therese Svanbäck, 
Mötesledning: Eva-
Stina Peterson. 
Barnvälsignelse. 

    
V36    
Tis 2 sept 10:00 Bön 
Tors 4 sept 20:00 Bönekväll 
Fre 5 sept 19:30 Ignite 
Sön 7 sept 11:00 Gudstjänst med 

nattvard. Predikan: 
Sara Wiklöf, Lovsång: 
Sven Öberg, Nattvard: 
Pelle Charlier. 
Mötesledare: Ignite. 

  13:00 Äldstedag 
  19:00 Bibelstudium. Robert 

Granat. 
    
V37    
Tis 9 sept  Bönedag i Nora 
Tors 11 sept 14:00 Sångandakt Ågården 
  15:30 Sångandakt 

Källgården 
Fre 12 sept 19:30 Ignite 
Sön 14 sept 11:00 Gudstjänst. Predikan: 

Gunnar Lindgren, 
Lovsång: Eva Stenvall 
Granat, Mötesledare: 
Anna Charlier 

  13:00 Församlingsmöte 
    
V38    
Tis 16 sept 10:00 Bön 
Tors 18 sept 20:00 Bönekväll 
Fre 19 sept  Lindemarken. Besök 

av Cafebussen. 
  19:30 Ignite 
Sön 21 sept 11:00 Gudstjänst. Besök av 

bussmissionen. 
Lovsång: Simon 
Ökvist, Mötesledare: 
Gunnar Lindgren. 

  19:00 Bibelstudium. Robert 
Granat 

    
V39    
Tis 23 sept 10:00 Bön 
  18:30 Missionsråd 
Ons 24 sept 18:30 Gospelövning 
Tors 25 sept 20:00 Bönekväll 
Fre 26 sept 19:30 Ignite 
Sön 28 sept 11:00 Gudstjänst. Predikan: 

Robert Granat, 
Mötesledare: Markus 
Lundin, Lovsång: Sven 
Öberg 

Dag Datum Tid Händelse 

    
V40    
Tis 30 sept 10:00 Bön 
Tors 2 okt 20:00 Bönekväll 
Fre 3 okt 19:30 ”Världens barn”-

konsert, se separat 
notis. 

Lör 4 okt 18:00 Missionskväll. Besök 
från Nagaland. 

Sön 5 okt 11:00 Gudstjänst med 
nattvard. Predikant: 
Robert Granat, 
Lovsång: Therese 
Svanbäck, Nattvard: 
Robert Granat, 
Mötesledning: Rolf 
Bergkvist. 

 

Pastorernas ledigheter under aug-sept: 

Sara Wiklöf: 30/8-1/9, 15/9-28/9 

Robert Granat: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med reservation för tryckfel och misstag. 

Håll dig underrättad genom att besöka 

hemsidan regelbundet! 


