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DEL 25: ATT UPPRÄTTA TROVÄRDIGHET
Vi skall nu se hur den Helige Ande en gång för alla upprättade samma kraft och
myndighet som Jesus hade visat och som hade förts över till apostlarna och
lärjungarna. Ingen ockultist kan uppväcka människor från de döda och utföra
enastående underverk på sjuka kroppar. Joh. 14:11-20

STADEN LYDDA
Denna stad låg ca 48.3 km nordväst om Jerusalem. Där fanns också en stad
med hedningar som hette Diospolis och som hade en liten judisk bosättning.
Under Gamla Testamentets dagar hette den Lod.
För första gången finner vi att aposteln Petrus verkade själv, och vi får inte veta
hur många människor han hade med sig i sitt resandesällskap. Apg. 9:32

DEN FÖRLAMADE MANNEN
Bibeln säger inte om Eneas var hedning eller jude; vi vet bara att han hade varit
förlamad i åtta år. Vers 33
Det sägs inte om Petrus predikade evangelium innan helandet skedde, men så
som texten är skriven, måste Petrus träffat mannen på samma sätt som han och
Johannes träffade den lame mannen när de var på väg till templet i Jerusalem.
Han helades med en kort befallning. Vers 34
Lydda var inte en stor stad och alla i staden visste om att han hade blivit helad.
Både judar och hedningar mötte Jesus och gjorde honom till sin Herre. Vers 35

DEN DÖDA KVINNAN I STADEN JOPPE
Detta var en stad på Medelhavskusten, bara 1.7 mil nordväst om Lydda. Nyheter
om helandet i Lydda hade nått Joppe och de troende som bodde där sände efter
Petrus och sade att han skulle skynda sig dit. Vers 36-38
När Petrus kom till Joppe så hade Dorkas redan förberett begravningen. Den
judiska seden, då som nu, är att så fort en människa har dött, måste de begravas
inom 24 timmar.
Det är värt att notera att de judiska Kristustroende inte talade om hur mycket de
älskade den här kvinnan, de talade istället om hur mycket hon hade gjort under
sin levnad och hur de saknade hennes arbete och de produkter hon åstadkom.
Vers 39
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Petrus ville inte att denna själviska grupp var närvarande när han bad till Gud att
han skulle uppväcka denna kvinna från de döda, så han lät dem vänta utanför,
och bad som Jesus hade gjort. Vers 40-41
Även Joppe var litet och hela staden hade snart hört om kvinnan som hade blivit
uppväckt från de döda. Det var ett underverk, och det fick en del människor att
omvända sig och bli frälsta! Vers 42-43

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DESSA HÄNDELSER?
Jesus brydde sig aldrig om förhållanden, ej heller aposteln Petrus. Luk. 8: 41-56
Lydnad, tro, och att inte låta sig skrämmas av omständigheter är ett måste för
varje kristen om man skall be för de sjuka och dödas uppståndelse. Jak. 1:1-8
Du kan inte tjäna någon om du inte är trygg i din frälsning. Joh. 10:27-30; 1 Joh.
5:10-15
Du kan inte be om underverk om du inte är trygg i Guds kärlek. 1 Joh. 4:17-18
En del kristna har aldrig lärt sig vad det betyder att tro på Gud. Hebr. 11:1-6
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

