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PREDIKAN AV EVANGELIUM I SAMARIEN
Filippus var en av sju diakoner utnämna av apostlarna. Han blev utdriven ur
Jerusalem och gick till staden Samaria och började predika evangelium till de
som bodde där. Apg. 8:5
Även om samariterna hade blandat Gamla Testamentets läror med hednisk
avgudadyrkan, reagerade de flesta när de hörde budskapet om att Jesus var
Messias. vers 6
Guds kraft genom evangelium stadfästes och bar stor glädje till ett folk som hade
varit bundet av Satan. vers 7-8

SIMON SCHAMANEN
Simon var en mäktig trollkarl som styrde folket i Samarien med sina ockulta
krafter. Men Satans kraft kunde inte jämföras med kraften i den Helig Ande.
Resultatet blev att Simon tog emot Jesus som sin Messias och blev döpt i vatten.
vers 9-13

DOPET I DEN HELIGE ANDE
Det är intressant att se att Filippus predikade ett fullödigt evangelium, folket
lyssnade och blev frälsta och döpta i vatten, men de var inte döpta i den Helige
Ande. Den kraft som Jesus hade utlovat fattades, och apostlarna tog hand om
detta. vers 14-17

DET GÅR INTE ATT KÖPSLÅ OM GUDS KRAFT
Simon var frälst, men det fanns ännu demoner kvar i hans kropp. Girigheten tog
över när han såg hur kraften överfördes från apostlarna till de troende. Eftersom
han hade förlorat inkomsten från trolldomen, försökte han göra pengar på att
sälja den Helige Andes kraft. vers 18-19
Aposteln Petrus såg denna onda influens över Simon och uttalade en dom över
honom. vers 20-24
Petrus ursäktade ej Simon för att han hade problem med demoner. De som
tror på Kristus hålls ansvariga för sina handlingar, även om de är orsakade
av demoner, därför att den troende tillåter demonerna att använda och
angripa dem. Rom. 12:1
Simon var smart nog att inse sitt behov av omvändelse. vers 24
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När Petrus och Johannes avslutade sitt uppdrag i staden Samaria, anträdde de
sin resa tillbaka till Jerusalem och stannade på många platser för att predika
evangelium. vers 25

VAD KAN VI LÄRA AV DETTA BUDSKAP?
1. Om du inte lyder Gud och gör hans vilja kan du vänta dig att Han uppfostrar
dig. Han kommer att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att resa upp
kristna så som han vill ha oss. Hebr. 12:5-15
2. Nationer förstörs när Guds folk och dess ledare överger honom! Amos 4:1-13
3. Dopet i den Helig Ande är ett måste för alla kristna. Joh. 7:37-39
4. Demoner kan inte tolereras. Jak. 3:14-16
HAR DU VERKLIGEN ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

