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DEN HELIGE ANDES KRAFT FINNS INTE KVAR I ALLA KYRKOR
Den som tror på Kristus måste vara villig att höra och lyda! Filippus var en del av
den stora väckelsen, och mitt i när människor blev frälsta, helade och lösta, kom
en ängel till honom med en order att infinna sig i öknen! Precis som Abraham fick
han inga detaljer, han skulle bara gå dit. Apg. 8:26
Mänsklig logik säger oss att detta är dumt och inte kan vara från Gud. Det verkar
inte vettigt att lämna den stora väckelsen utanför Jerusalem och vandra ut i
vildmarken, där det inte finns något folk, inget mat och vatten. Det är här tron
kommer in, när vi är villiga att lyda Gud och inte se på omständigheterna. Jes.
55:8-9; Hebr. 11:1-6
Gud vill inte berätta detaljerna för oss alla gånger. Han vill att vi skall skrida
till handling, lyda honom och lita på att han inte för oss vilse! Det enda den
som tror på Kristus måste vara säker på är att det är Guds röst, och inte de
onda andarnas! Joh. 10:27-30; 2 Kor.11:13-15
Om du är van att leva och arbeta i köttet, så vänta dig inte att Gud skall tala till
dig. 1 Kor. 2:9-16
Filippus lämnade lydigt Samarien och gick tills han kom till vägen som ledde till
Egypten, belägen i Gaza. Apg. 8:27
Där mötte han en grupp resande från Etiopien, som var bevakad med vakter från
drottningens palats. Man fruktade rövare mycket vid den här tiden och människor
brukade alltid färdas i karavaner som skydd mot dem. Var man som närmade sig
en karavan kunde räkna med att ett militärt försvar med beväpnade vakter mötte
dem i fall de försökte något. Lägg märke till att ängeln som talade till Filippus inte
kom tillbaka och sade vad han skulle göra; istället var det den Helige Ande som
sade till Filippus att närma sig hovmannen från Etiopien och tala till honom. vers
28-30

EN ETIOPISK HOVMAN FÖRBEREDS AV DEN HELIGE ANDE
Om inte den Helige Ande får verka i en människa, blir det ingen ånger och
frälsning. Joh. 6:44; 65; Apg. 8:31
Den etiopiske eunucken trodde på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och var en
ättling från Sabadrottningens tid. (1 Kon. 10:1-13) Hon tog med sig tillbedjandet
av den sanne Guden tillbaka till Etiopien, och omvände därvid sitt folk till tron på
Levande Gud ca 900 år före Jesu födelse. Det är därför det finns etiopiska judar;
de är inte genom blodet Abrahams ättlingar, utan konvertiter till judendomen. De
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var det folk Gud ville flytta från det Första Förbundet till det Andra Förbundet.
Apg. 8:32-34
Det var tid för Filippus att predika Jesus. vers 35
Mannen accepterade Jesus som Messias och ville bli döpt. Det fanns vatten där,
därför att vägen följde stranden längs Medelhavet. vers 36-38

UPPDRAGET SLUTFÖRT
Vi kan se Guds hand här igen. Om inte den Helige Ande hade lyft iväg Filippus
skulle han ha blivit inviterad till att starta en ny församling i Etiopien. Filippus
behövde inte gå denna gång; faktiskt hade han ingen talan i saken han blev helt
enkelt överförd av den Helige Ande till Asotus. vers 39-40
Omvändelsen av den etiopiske eunucken ledde till att en kristen kyrka startades i
Etiopien, som har överlevt ända till idag. Tyvärr har hedniska infuenser kommit in
i den under århundradenas lopp och den behöver en väckelse.
HURDAN ÄR DU JÄMFÖRT MED FILIPPUS?

