
 

Nøklene 
(Keys) 

 
Jeg vil gi deg himmelrikets heikler».Matt. 16, 19 

 
Menigheten ble først etablert og frelsesderøn ble åpnet i Apostlenes gjerninger. 
Dette er et faktum ingen kan fornekte. Den ny-testamentlige menigheten ble 
grunnlagt på pinsedagen (Apostlenes gjerninger 2). Vi følger den opprinnelige 
frelsesplanen, derfor blir vi kalt pinsevenner. Husk at den ny-testamentlige 
menigheten ikke ble grunnlagt i de fire evangeliene. Selv om de er viktige, må vi gå til 
Apostlenes gjerninger for å lokalisere deren inn til Guds kongedemme. Vi kan heller 
ikke finne begynnelsen av en eneste menighet i brevene. Dette er brev skrevet til 
menigheter eller enkeltpersoner som allerede hadde opplevd pinsen og gjenfødselen. 
Hvis vi husker denne enkle sannheten, da behøver ingen å bli forvirret når det 
gjelder den rette frelsesplanen. 

EVANGELIENE 
Hvis du er interessert i Jesu tjeneste og hans underfulle virke ved å legge grunnlaget for 
den nytestamentlige menigheten som ble etablert på pinsedagen, så les evangeliene. 
Ikke glem at «Den Heilige Ånd var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke hadde 
fått del i herligheten». (Johs. 7,39). Kallet av forfatterne (de som har skrevet 
evangeliene) blir funnet her, og deres individualistiske måte å presentere Kristus på. 
 
Noen metoder eller måter for däpen blir foreslått av Matteus, Markus, Lukas og 
Johannes, og alle har den samme autoritet. Men ingen ble noen gang brukt, fordi 
menigheten ble ikke grunnlagt før etter at Jesus ble korsfestet, sto opp fra de 
døde, henrykket til det høyeste og dopte sin tilhengere med Den Hellige And 
(Spostlenes gjerninger 2,4). Glem heller ikke at ingen av evangeliene eller 



brevene apnet frelsesderen. Hvis du er hungrig etter Guds vei, vil du finne den i 
Åpostlenes gjerninger. 

BOKEN OM 
APOSTLENES GJERNINGER 

Matteus, Markus, Lukas og Johannes var alle til stede på pinsedagen da Den 
Heilige Ånd ble gitt. De var alle vitner til Peters mektige preken når han åpnet deren 
til frelsen. Han alene kunne gjøre dette fordi Jesus hadde gitt ham 
«NOKLENE» (Matteus 16,19). Det var ingen tvil om hans plan eller autoritet, for 
deres forståelse overfor Jesu identitet var da åpnet (at Han var Den Mektige Gud 
åpenbart i menneskers skikkelse). De innså at Han alene legemliggjorde Den 
iboende Heilige Ånd som Han kalte sin Far. Derfor var det ingen argument da Peter 
sa at de skulle døpes i Jesu kristi navn (Åpostlenes gjerninger 2,38). Peter åpnet 
den samme deren til hedningene i Åpostlenes gjerninger 10. 
 
Hovedstaden i Samaria mottok frelsespianen ved å bli døpt i Herren Jesu navn og 
Paulus gjendøpte disiplene til Johannes døperen i det underfulle navnet (Åpostlenes 
gjerninger 19,5). Hvis du hungrer og tørster etter Guds frelsesplan vil du finne den i 
boken som heter Åpostlenes gjerninger. 

BREVENE 
Hvis du ønsker å lese instruksjonene gitt til de forskjellige menigheter slik som til 
enkeltpersoner slik som Timoteus of Titus, sla da oppi brevene. Disse ble skrevet 
etter at de hadde kommet inn gjennom døren til frelsen. Menighetene ble 
grunnlagt i boken om Åpostlenes gjerninger. De som er mot denne sannheten vil 
lede sine etterfelgere på feil spor ved å referere til brevene i stedet for å holde 
urokkelig på Åpostlenes gjerninger, hvor døren inn til frelsen blir funnet. Dyktige 
prester, som kjenner til den begrensete bibelkunnskap til vanlige legfolk, kan med 
letthet holde dem bort ifra pinsens opplevelse, spesielt hvis det er bare en liten inte-
resse hos den som spør. Slike skriftsteder som, «Vi vet at vi er gått over fra deden 



til livet fordi vi elsker bredrene», eller, «Enhver som tror at Jesus er Kristus er født 
av Gud», blir satt istedenfor Åpostlenes gjerninger 2,38. 

Tungemålsgaven som er nevnt i Paulus sitt brev til den korintiske menigheten 
(kristne) er en av de ni gaver som en kristen (ikke en synder) som allerede har Den 
Heilige Ånd, kan, eller vil aldri motta. Ingen kan på noen måte motta tun-
gemålsgaven eller noen andre av de ni gaver uten å ha mottat Den Heilige Ånd 
tidligere og å ha talt i tunger etter som ånden gir å tale. 
Konklusjonen på dette er: evangeliene peker veien til frelsen og brevene stadfester 
det, men deren inn til frelsen er funnet i ÅPOSTLENES GJERNINGER. Denne «født 
på ny» planen av frelsen inneholder omvendelsen, vanndåpen ved neddykkelsen i Jesu 
Kristi navn og en fylde med Den Heilige Ånd som er bevist med et himmelsk vitne av å 
tale i andre tunger (Åpostlenes gjerninger 2,4 og 38), har aldri blitt forandret siden 
pinsedagen. Intet menneske väger å forandre det, nei, heller ikke en engel fra 
makt over den. Denne erfaringen er avgjørende hvis du vi vaere rede til Herrens 
snare komme 
 
 


