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OM DU INTE KAN SLÅ DEM - GÅ MED DEM   
Det hade gått en tid sedan pingstdagen och Djävulen hade förstått att Kristi 
församling besatt mera krafter än han gjorde. Alla hans ansträngningar fram tills 
dess för att stoppa kyrkans tillväxt hade misslyckats. Därför tänkte Djävulen gå 
med i församlingen och hittade ett gift par som ställde upp för honom. Satans 
plan var att förstöra kyrkan inifrån, men han visste inte att apostlarna och alla de 
som var med dem hade blivit döpta i den Helige Ande. 1 Kor. 12:1-11 
När Djävulen aktiverade det par som han hade förfört, gick de rakt på den Helige 
Ande i form av Petrus. Apg. 5:1-6 
Man bör notera att den Helige Ande gav hustrun en chans att bli frälst, men hon 
fattade fel beslut. verserna 7-10 

 När en människa syndade under det Gamla Förbundets tid, måste hela 
familjen betala priset för de synderna. 4 Mos. 16:23-33; Jos. 7:19-26 

 I det Nya Förbundet hålls endast var och en ansvarig för sin synd! Men 
det är dock skillnad mellan en dom som gäller en synd, jämfört med 
släktförbannelser. 1 Kor. 3:11-15; Gal. 6:7-8; Upp. 20:10-15 

Israels folk hade aldrig förut sett en sådan kraftuppvisning. De hade läst i Gamla 
Testamentet att de gamla profeterna hade sådan övernaturlig kunskap, men de 
väntade inte att den skulle vara verksam under deras egen livstid. 2 Kon. 6:8-23 
Det gjorde att stor fruktan föll över folket när de förstod att de inte längre kunde 
gömma sina synder. Apg. 5:11 
Djävulens första besök i församlingen misslyckades, när Andens kraft blev stor 
och uppenbar. Demoner kastades ut, och en massa människor blev födda på 
nytt; och till och med när Petrus skugga föll på en sjuk som låg på gatan, blev 
denne helad. verserna 12-16 

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DETTA? 
1. Det är mycket viktigt att varje troende blir fylld med den Helige Ande och 

använder dess gåvor. Satan finns i kyrkan med sin falskhet och många 
har avfallit, så för att bryta Djävulens makt är det nödvändigt för kyrkan att 
bruka den Helige Andes gåvor. 2 Tess. 2:7-13; 1 Petr. 5:8-9 

2. Gör inget annat än att dagligen gå framåt i den Helige Ande! Luk. 11:9-13 
3. Omständigheter kan leda till underverk! Matt. 14:22-33 



 

 
OTRO MÅSTE BEKÄNNAS OCH TAS AVSTÅND IFRÅN – Jak. 1:5-8 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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