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ALLT PÅ EN DAGS ARBETE  
Apostlarna fick lära sig i sina dagliga liv att Guds kraft är tillgänglig vid alla 
tidpunkter genom den Helige Ande och att det inte finns någon gräns för Guds 
kraft. 

 När Petrus och Johannes gick upp till templet för sin dagliga bön, visste de 
inte i förväg att de skulle möta den lame mannen. Apg. 3:1-2 

 Den lame mannen visste inte att hans tid för ett totalt helande hade kommit; 
han var bara ute efter en liten pengagåva. vers 3 

 Den Helige Ande tog över och talade genom Petrus, som blev tvungen att ta 
ett steg ut totalt i tro och lita på att den Helige Ande inte skulle svika honom.  
versar 4-6 

 Det nästa steget av tro kom när Petrus levde ut sin tro och befallde den lame 
att stå upp och gå. vers 7 

ATT KOMMA IN UNDER GUDS KRAFT (Hebr. 11:1-6) 
När samma kraft som väckte Jesus från de döda behandlar en människokropp, 
finns det inget annat än seger. Apg. 3:8-10 

ATT KOMMA IN I UPPSTÅNDELSEKRAFTEN (Rom. 8:11-18) 
 Folket var andligen öppna för att ta emot evangeliet. Apg. 3:12-26 
 Människorna var glada, men Djävulen blev arg och sände ut sina anhängare 

för att stoppa Guds kraft. Apg. 4:1-3 
 Men det hindrade dock icke människor att bli frälsta. vers 4 
 Petrus och Johannes fick tillbringa natten i fängelse och drogs inför det 

judiska ledarskapet nästa morgon. versar 5-7 
 Istället för att vara rädda efter att ha blivit kastade i fängelse över natten och 

sedan skrämda av de högsta religiösa ledarna i Jerusalem, lät den Helige 
Ande sin kraft flöda genom Petrus och Johannes då de djärvt konfronterade 
sina motståndares anklagelser utan att göra avkall på någonting. versar 8-12 

 Djävulens anhang hade inget val annat än att erkänna att dessa två män 
hade varit Jesus förtrogna. versar 13-14 

 Efter att Petrus och Johannes hade gått, höll det judiska ledarskapet en 
hemlig konferens för att diskutera vad man skulle göra mot de två apostlarna. 
versar 15-17 



 Detta var ett typiskt sätt för Djävulen att arbeta på, ett försök att hota, förstöra 
och döda. Joh. 10:10; Apg. 4:18 

 Det går inte att skrämma den Helige Ande. versar 19-22 
 Den Helige Ande föll över hela kyrkan, och istället för att fråga om beskydd, 

bad Guds folk om mod att vittna och stå upp för Jesus i en fientlig 
omvärld!  versar 23-30 

 Gud svarade med att sända mer av den Helige Ande till dem. versar 31-33 
 

Har du ett öra att höra med? 


