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När vi gräver djupare in i Apostlagärningarna finns det två punkter som jag vill 
diskutera innan vi går vidare:  

1. Ingen av Nya Testamentets böcker fanns till när de händelser som vi läser 
om ägde rum. Det skulle ta 20 år efter Jesu uppståndelse innan de första 
av NT:s böcker blev till. Den sista som skrevs var Uppenbarelseboken, ca 
60 år efter att Jesus uppsteg till himlen. 

Apostlarna och de tidiga lärjungarna fick lita på sin erfarenhet av Jesus och den 
Helige Ande. Joh. 16:7-15 

2. Jesus avslöjade för sina lärjungar att judendomens ledare och anhängare 
hade Djävulen till fader, inte Gud. Vi bör förstå det faktum, att detta 
stämmer även idag. Det förklarar varför det är så svårt att leda en jude till 
Kristus. Joh. 8:31-59 
Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Joh. 1:11 

Senare utvecklade aposteln Paulus denna sanning och skrev att blindhet hade 
drabbat det judiska folket. Rom. 11:25 
När Paulus skrev detta, förlitade han sig på två källor: profeten Jesaja och Jesus, 
som också citerade Jesaja. Jes. 6:8-13; Matt. 13:10-15 
De judar och hedningar som inte är frälsta är besatta av onda andar. 
Svårighetsgraden av demonbesättelse varierar från lätt till kraftig. När en person 
blir frälst och född på nytt blir han befriad från dödens makt och försatt i Guds 
älskade Sons rike. Kol. 1:12-14  
När Jesus gav aposteln Johannes sin uppenbarelse var han ännu mer rakt på 
sak och berättade för Johannes om Satans synagoga. Upp. 2:9, 3:9 
Skälet till att Jesus hade framgång i att nå judarna, var att han hade bundit den 
starke. Matt. 12:29 

DJÄVULEN BLOTTAR TÄNDERNA  
När Guds kraft uppenbarade sig i Jerusalem och judar blev frälsta, helade och 
befriade från demoner, blev Satan väldigt arg och gav sig på lärjungarna. Apg. 
5:14-18 
Gud kan använda sin makt när som helst; när apostlarna sattes i fängelse beslöt 
Gud att ta dem ut därifrån med sin Helige Andes kraft, för att visa att han är 
överlägsen Djävulen. vers 19 



 

De blev tillsagda att gå tillbaka till samma plats där de blev arresterade och 
fortsätta predika som om inget hade hänt. verserna 20-21 
Apostlarna var inte rädda, för de hade förflyttats av den Helige Ande. vers 22 
Nästa händelse visar att Satans folk inte förstår andliga ting; de är slöa, för att 
inte säga helt dumma. verserna 23-25 
De var kloka nog att förstå att hela Jerusalems befolkning var förtjust i evangeliet 
och nöjda med de många undren. Så judarnas ledare tog till sikesvantarna när 
de skulle arrestera apostlarna igen. verserna 26-27  
De anklagade apostlarna för att fylla Jerusalem med evangeliet. Enligt Djävulen 
och hans folk var detta ett brott! vers 28 
Petrus och de andra apostlarna gav inte upp när Petrus svarade med att säga till 
dem att de skulle lyda Gud och inte Satans anhängare. verserna 29-32 
Judarnas ledares gensvar visar att den Helige Ande hade övergivit dem; därefter 
fanns det ingen omvändelse bara vrede, och viljan att mörda apostlarna. vers 33 
Det fanns en ledare som var mindre förstörd än de andra som stod upp och sade 
till de andra, att de kunde befinna kämpa mot Gud själv. verserna 34-39 
Det demonbesatta ledarskapet kunde inte bara låta apostlarna gå utan hotade att 
misshandla dem och så vidare. vers 40 
När Guds folk blir tvungna att lida för evangeliets skull är det rätta svaret att börja 
prisa Herren.  verserna 41-42 

VAD BÖR VI LÄRA AV DESSA HÄNDELSER? 
1. Omständigheterna betyder ingenting ty för Gud är allting möjligt. Matt. 

19:26 
2. Lämna aldrig din post förrän Gud har sagt till dig att göra det. 
3. Bry dig inte om hoten från Satan och hans anhängare! Kom ihåg att du är i   

tjänst hos Konungarnas Konung och Herrarnas Herre! Matt. 10:28-33 
4. Sluta klaga och börja prisa Gud. Filipp. 4:4-8 

 
OTRO MÅSTE BEKÄNNAS OCH AVSÄGAS,  

Jak. 1:5-8 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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