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JESUS BESKRIVER FÖRHÅLLANDENA I VÄRLDEN 
Den värld vi lever i är förvisso ingen Edens Lustgård, det är en fientlig värld där 
ute, där Satan går omkring helt fritt och söker någon han kan uppsluka. 1 Petr. 
5:8-9 

 Från första början har världen (dvs. Satan, de avfallna änglarna, och de flesta 
människor) hatat Jesus. Joh. 7:7 

 När Jesus förkunnade i Jerusalem, så argumenterade de judiska ledarna med 
honom, och slutade med att förkasta Honom. Joh. 8:13-59 

 Världen kommer att hata varje Kristustroende; detta är en sanning som varje 
kristen borde förstå och acceptera. Joh. 15:18-21 

 Jesus sade att var och en som tror på Honom kommer att få det mödosamt i 
denna världen, var de än är. Joh. 16:33 

 Jesus gav oss en perfekt definition; vi är i denna världen, men inte av denna 
världen. Oavsett denna situation är det meningen att vi skall få uppleva 
glädje. Joh. 17:8-23   

DEN MAKT SOM JESUS GAV TILL SINA  APOSTLAR 
Före sin död och uppståndelse, överförde Jesus sin personliga makt och 
myndighet till sina apostlar. 

 De fick kraft att kasta ut demoner och hela de sjuka. Matt. 10:1-8 
 De skulle predika Guds Rike. Luk. 9:1-5 
 Samma myndighet och instruktioner gavs också till de sjuttio andra. Luk. 

10:1-7; 9; 17-22 

DEN HELIGE ANDE  
 När väl Jesus hade avslutat sitt personliga uppdrag på jorden, skulle den 

Helige Ande ta över hans uppdrag här. Joh. 16:1-15 
 Det hade ingen betydelse att Jesu lärjungar hade haft den andliga kraften i 

nästan tre år och sett många underbara mirakel, de måste också få del av 
den Helige Andes kraft. Apg 1:1-12 

 På pingstdagen (50 dagar efter påsken), kom män och kvinnor in under den 
Helige Andes kraft. Apg 2:1-17 

 Allt ifrån denna dag har proceduren inom Guds Rike varit att en människa 
måste bli född på nytt (frälst), döpt i vatten och även döpt i den Helige Ande. 
(Apg. 2:32-43). Detta är vanligen ordningen men inte alltid sättet, ordningen 



kan ibland bytas, som vi ser av Apg. 10:1-48, där de först blev frälsta, och 
sedan döpta i den Helige Ande och senare döpta i vatten. 

Är Du ledd av den Helige Ande? 
 

Har du ett öra att höra med? 


