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KUNSKAPENS GÅVA 
 Kunskapens gåva är en av de största gåvorna från den Helige Ande som ger 

människan möjlighet att veta om saker utan att någon människa har sagt det. 
Men det betyder inte att man kan läsa andras tankar. 1 Kor. 12:8 

 Detta är den första redogörelse i Bibeln av en Jesu lärljunge som ger ut av  
gåvan och konfronterar människor med oriktigt uppsåt. Apg. 5:1-4 

 Den Helige Ande satte ett exempel för kyrkan; Om du ljuger för den Helige 
Ande kommer du att dö! Döden kommer omedelbart, men i de flesta fall blir 
det en period av sökningstid innan Gud tar bort lögnaren genom döden. 
versar 5-11; 1 Samuel 15:10-29, 31:1-6 

 Guds kraft ökade, sedan apostlarna gav sig själva helt till Gud. Gåvan att hela 
och att kasta ut onda andar var dagligen i bruk; folk förstod verkligen att Gud 
fanns där. versar 12-16 

FÖRFÖLJELSE 
 Det är nödvändigt att förstå att Djävulen inte tycker om när människor rör sig i 

Guds kraft och att han gör vad som helst för att stoppa det.  versar 17-18 
 Det spelar ingen roll vad Djävulen tänker och gör, Gud har ändå hand om allt.  

versar 19-20 
 Människor som tjänar Djävulen är förblindade och förstår inte att de 

bekämpar Gud. versar 21-25   
 Kaptenen som hade hand om soldaterna upptäckte att han måste gå försiktigt 

tillväga annars skulle folket vända sig mot dem. versar 26-27 
 Judarnas religiösa ledare konfronterade dem en andra gång, helt förblindade 

av Djävulen och utan att kunna förstå Guds kraft. vers 28; Matt. 23:13-33 
 Petrus och Johannes blev inte rädda; de talade emot de judiska ledarna igen. 

Apg. 5:29-32 
 Istället för att omvända sig, fylldes de judiska ledarna av vrede och började 

konspirera om hur de skulle kunna mörda apostlarna. vers 33 
 Men en av dem hade blivit övertygad av den Helige Ande och visade sin 

övertygelse. versar 34-39 
 Dessa onda män var onda och lät prygla apostlarna innan de fick gå. vers 40 
 Istället för att klaga, fröjdade sig Petrus och Johannes. versar 41-42  

DJÄVULEN ÄNDRADE TAKTIK   



 När Djävulen inte kunde göra modet om intet i församlingens ande, skiftade 
han taktik till att skapa nöd. Apg. 6:1 

 Den Helige Ande gav apostlarna visdom (1 Kor. 12:8), då de förvandlade en 
otäck situation till seger, när apostlarna lade händerna på de som utsetts till 
att sköta enklare sysslor (diakoner), och bad för dem, så att apostlarna hade 
fria händer att predika ordet mer, och vände så en otäck situation till seger.  
Apg. 6:2-6 

 Och Guds verk hade framgång! versar 7-8 
 Djävulen använde falska vittnen för att lärjungarna och apostlarna skulle slå 

ner på takten. versar 9-15 
 

Har du ett öra att höra med? 


