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SATAN SLÅR HÅRT 
Av någon anledning blev församlingen i Jerusalem egenkära och nöjda med sig 
själva, de kanske trodde att förföljelsen var över, men Djävulen slog till mot dem 
snabbt och hårt. Apg. 12:1-2 
 
När Konung Herodes förstod att det judiska ledarskapet var nöjd med hans 
aktion, beslutade han sig för att ta fast en andra apostel. versar 3-4 
KYRKAN REAGERAR 

 Församlingen hade vid det laget vaknat upp ur sin slummer och de började 
be som de aldrig gjort förut. vers 4, versar 4:23-31 

 Deras uthålliga bön rörde vid Guds hand och en av änglarna blev avdelad för 
att ta ut Petrus ur fängelset. versar 6-7 

 Detta var ett delat uppdrag; Petrus var tvungen att samarbeta med Guds 
ängel. versar 8-10 

 Inte förrän Petrus var utanför fängelset förstod han att det var en ängel som 
på ett övernaturligt sätt hade fritagit honom. versar 11-12 

DET ÖVERNATURLIGA 
Det är svårt för kristna att leva och handla i ett övernaturligt rike. I det ögonblick  
en kristen möter svårigheter, vill själen "tillbaka till Egypten" och ta hand om 
saker och ting i köttet istället för i anden. 2 Mos. 2:10-15; Ef. 6:10-18; 2 Kor. 
10:3-6 

ATT VERKA I DET ÖVERNATURLIGA  
 Församlingen i Jerusalem hade bett mer än någonsin men av någon 

anledning väntade de sig inte att Gud skulle svara dem. Detta är det största 
problemet som vi kristna möter idag, vi ber och fastar, men egentligen tror vi 
inte att Gud kommer att svara på våra böner. Apg. 12:13-16 

 Petrus visste att han inte kunde stanna i församlingen vid detta tillfälle. vers 
17; Matt. 10:16 

 Det gudomliga ingripandet gjorde Konung Herodes nervös, han vägrade att 
acceptera ett gudomligt ingripande från Gud, och han lät avrätta soldater för 
att bli av med alla vittnen. Apg. 12:18-19 

 Herodes trotsade Gud och vägrade erkänna att Jesus var Herre. Gud fick nog 
av denne korrupte politiker och sände en ängel för att döda honom.   
versar 20-23 



 Församlingen fick näring i sin tro och evangeliet fortsatte att predikas. versar 
24-25  

VILKEN VÄG TAR DU? 
 Vid den tid Konung Herodes levde på jorden, ansåg han sig själv vara en 

viktig person; och som ett resultat av det upphöjde människorna honom för att 
själva vinna fördelar och makt. Men Gud ser på Herodes endast som en 
fotnot i historien; han föddes med chansen att acceptera Jesus som sin Herre 
och Frälsare men han förkastade Jesus och dödades av Gud. Han har nu 
stekts i helvetet i ca 1950 år, där han väntar domen vid den Stora Vita Tronen 
och sedan hamnar han i den Brinnande Sjön, där han skall plågas i evigheter.  
Ps 37:11-40 

 Kommer du att bara bli en fotnot i historien? Vad skall du göra med dig själv? 
Matt. 6:19-34 

 
Har du ett öra att höra med? 


