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DEL 16: KROSSA HELVETETS PORTAR!

Guds Son, Jesus Kristus, har redan besegrat Satan, det var det Han gjorde på
Golgata. Men ändå kan kristna människor råka illa ut. Därför gäller det att hålla
sig tätt intill Honom. (Transl. rem.)
Det blir motstånd från den Onde när de kristna stormar helvetets portar. Han
kommer att använda både andliga och mänskliga resurser. Apg. 4:1-3
Även Gud verkar samtidigt, och vid detta tillfälle fanns det 5000 människor som
var födda på nytt och hade gått med i församlingen. vers 4
Om vi studerar hur Satan på samma vis har hanterat de olika grenarna av styret i
USA (kongress, statliga and federala domstolar), för att inskränka kristendomen,
så ser vi att Satan gjorde likadant på apostlarnas tid om vi studerar Bibeln.
verserna 5-6
Det judiska ledarskapet förstod att helandet av den ofärdige mannen var något
övernaturligt. Prästerna ägde inte något av denna kraft och de var ivriga att finna
källan till denna kraft. vers 7
Det är nu vi kan se Guds kraft i Petrus och Johannes. I sig själva kunde de inte
gå emot judarnas ledare, men eftersom de var fyllda med den Helige Ande,
var det den Helige Ande som svarade på frågor som ställdes till apostlarna!
verserna 8-10
Den Helige Ande är inte en diktator. En kristen kan säga nej till den Helige Ande,
och kraften lämnar då honom. I Satans rike är det tvärtom.
En människa som är besatt av onda andar har inte kontroll över sitt tankeliv, sina
känslor och sin kropp. Därför blir människor självmordsbombare, mördare och
sexförbrytare; våldtäktsmän, homosexuella och pedofiler.
Det samma gäller kristna som är förtryckta av onda andar. Vi har sett hur kristna
människor har gått bärsärkagång eller kallblodigt dödat sina fruar, män och barn.
Kom ihåg att en person som är besatt av onda andar har övernaturliga krafter så
de kan göra stor skada på människor och omgivningen. Mark. 5:1-16

HAN FÖRKUNNADE SLUTET PÅ DET GAMLA FÖRBUNDET
Utan tvekan talade den Helige Ande genom Petrus på ett sätt som var slutgiltigt.
För att erhålla frälsning och evigt liv fanns det bara ett sätt, och det var genom
Guds Son Jesus Kristus! Apg. 4:11-12
Det är intressant att se att de judiska ledarna inte tog strid med apostlarna om
denna sanning. Skälet till det är att judendomen inte har något att erbjuda; den
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har ingen frälsningsplan inget evigt liv. Det är en religion som koncentrerar sig på
det som är här och nu, och när en person dör, slutar livet bara att existera. De
tog inte emot evangelium men lade märke till att Petrus och Johannes hade varit
bland dem som följde Jesus. verserna 13-14
Det som bekymrade det judiska ledarskapet var att deras makt som religiösa
ledare och inkomst som sådana var i farozonen. En diskussion följde, om vad de
kunde göra för att stoppa apostlarna från att sprida evangelium om Jesus.
verserna 15-17
Det judiska ledarskapet kunde inte förstå apostlarna, därför att judarna levde här
och nu och trodde därför att apostlarna skulle ge sig om man hotade dem. Men
en andefylld person som tror på Kristus är inte bara intresserad av här och nu; vi
är här endast tillfälligt medan vi väntar på att bli överförda till Himlen och det
eviga livet med Gud. verserna 18-22

NÄR DE KOM TILLBAKA TILL FÖRSAMLINGEN
Petrus och Johannes kom tillbaka till församlingen, talade de om alltsammans
och berättade för de troende om mötet med de judiska ledarna. vers 23
Detta var inte "en Kyrka För Sökaren" eller en "Kyrka Driven Med Ett Syfte" detta
var en församling och en kyrka köpt av Jesu blod, fylld med den Helige Ande, där
medlemmarna var redo att krossa Helvetets Portar. När de bad, hördes det från
Himlen och ända till Satans Rike. verserna 24-30

DE FYLLDES ÅTER MED DEN HELIGE ANDE
Många kristna har inte förstått att det finns ett dop i den Helige Ande, men sedan
den första pingstdagen finns andedopet att få för oss alla. vers 31
Eftersom många församlingsbor inte bodde i Jerusalem, grundade man ett
kollektiv. Bibeln säger inte att kristna skall göra så, den bara noterar att så gjorde
man den gången i Jerusalem. Bibeln nämner dessutom att apostlarna predikade
evangelium med stor kraft. verserna 32-37

VAD KAN VI LÄRA AV DETTA KAPITEL?
1. Ge dig inte om någon säger att du inte kan presentera bibliska sanningar.
Den Helige Ande kommer att tala genom dig när du behandlas orättfärdigt av
poliser eller dras inför domstol. Matt. 10:16-31
2. Oavsett vilket hot du möter, förneka aldrig Jesus Kristus. Matt. 10:32-33
3. Vänta dig att Gud gör underverk; vandra på det andliga området. Bry dig inte
om omständigheterna för ju större hinder, desto större blir undret! 2 Kor. 3-6
4. Bed aldrig om någonting om du inte tror Gud om att göra det och ta hand om
situationen. Känner du ett behov i ditt liv, lägg bara fram det inför Herren så
kommer tar Han hand om vilken situation som helst. Jak. 1:5-8; Hebr. 11:1-6

OTRO MÅSTE BEKÄNNAS – Markus 9:14-29

