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KALLAD AV DEN HELIGE ANDE 
 Sedan den tidiga församlingens tid, gör de flesta kristna helt enkelt vad deras 

hjärtan önskar; de väntar inte på att den Helige Ande skall leda dem på deras 
vägar. Många gånger stannar det vid att man intar en ståndpunkt på köttsligt 
sätt och försöker göra något som Gud inte har sanktionerat. 

 Barnabas och Saulus var upptagna med att tjäna i Antiokias församling och 
visste inte att Gud ville att de skulle påbörja en missionsresa vars frukt skulle 
vara tills Jesus kommer tillbaka. Apg. 13:1-3 

 Genom att läsa Bibeln, kan vi se att hela ledarskapet i den Kristna Kyrkan 
handlade efter den Helige Ande, de gjorde aldrig något förrän de var helt 
säkra på att de hade uppfattat exakt vad den Helige Ande ville. vers 3 

 Barnabas och Saulus blev tillsagda vart de skulle resa och de följde sina 
instruktioner till punkt och pricka. vers 4 

 Leds du av känslor som lust och girighet eller av den Helige Ande? 

ATT MÖTA DJÄVULSKA MAKTER 
 Så fort Barnabas, Saulus, och Johannes som också kallades Markus (Apg. 

15:37) anlände till ön Cypern, började de predika evangeliet till judarna först. 
Apg. 13: 5  

 Så fort de hade slutat predika evangeliet i staden Salamis, reste de vidare 
över ön till staden Pafos, och här stötte de på en judisk shaman. versar 6-7 

 Denne demonbesatte man försökte hindra Barnabas and Saulus från att dela 
evangeliet med guvernören på ön. vers 8 

 Paulus drog sig inte tillbaka, blev deprimerad eller förlorade sin glädje; istället 
använde han sina andliga vapen för att neutralisera shamanen. versar 9-11 

 Paulus använde myndighet från Jesus och hans andliga vapen för att kväsa 
de demoniska krafterna. Matt. 10:1, 28:18-20; Luk. 9:1-2, 10:1-2, 9, 17-21; 
Mark. 16:15-20; Joh. 14:11-18; 2 Kor. 10:3-6   

 Slutresultatet blev att guvernören tog emot Kristus och blev född på nytt! vers 
12 

 Hur hanterar du onda andar när de står vid din dörr? 
 

Är du fylld med den Helige Ande?  
Har du ett öra att höra med? 
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