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DEL 4: ATT UTÖVA DINA KUNGLIGA RÄTTIGHETER

VEM ÄR LEDAREN FÖR GUDS RIKE?
Jesus är kung i Guds rike. Ef. 1:15-23
De härliga nyheterna är att Jesus sände oss den Helige Ande som överhuvud för
Guds rike på jorden. Joh. 16:7-15
Den Helige Ande är inte begränsad som Satan, och är inte en skapad varelse
utan är Gud, och har alla Guds egenskaper. Sak. 4:6
Den Helige Ande har alla Guds änglar till sitt förfogande. Hebr. 1:13-14

UTÖKA GUDS RIKES DOMÄNER
Guds rike växer varje gång en människa blir född på nytt. När en kristen börjar
utöva den myndighet och kraft som Jesus ger blir Jesus representerad i dennas
hem, på arbetsplatsen, i bilen och var än han befinner sig. Luk. 10:17-22
En väckelse sker i en människas liv när han av hjärtat ber Gud om förlåtelse för
sina synder och sätts på plats i Guds rike.
En väckelse i en kyrka sker när ett visst antal kristna erfar en förnyelse samtidigt.
Till resultat får vi ett uppvaknande bland de icke troende som blir övertygade av
den Helige Ande och födda på nytt genom tro på Jesus Kristus.
Ett uppvaknande kommer att förändra en stad, ett samhälle och slutligen hela
landet.
Det blir fröjd i landet när Guds folk regerar, om de styrande verkligen gör det som
Gud vill att de ska göra. Vi får vandra i av Gud förutberedda gärningar. Ord. 29:2

ANVÄNDANDET AV RIKETS BEFOGENHETER
Apostlarna fortsatte sina gärningar med den befogenhet som Jesus gett dem
efter pingstdagen.
När Petrus och Johannes mötte en lam man, använde de namnet Jesus för att
frigöra kraften från Gud, som helade mannen. Apg. 3:1-10
När aposteln Petrus möttes av lögner i kyrkan, använde han den Helige Andes
kraft. Apg. 5:1-11
Samtliga i kyrkan använde den Helige Andes kraft när Petrus blev arresterad och
skulle dödas. Apg. 12:1-17
Ledarna fick gudomlig ledning genom bönen och fastan. Apg. 13:1-3
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När han träffade på motstånd från fienden, utövade Paulus Guds makt och
tillintetgjorde oppositionen. Apg. 13:6-12
Paulus gjorde helbrägdagöranden i den Helige Andes kraft. Apg. 14:8-10
När Paulus angreps av en giftorm förlitade han sig på Guds Ord. Apg. 28:1-6

ETT KRIG PÅ GUDS VILLKOR
Gud har stiftat en andlig lag som förbjuder Satan och hans svarta änglar att
verka i fysisk bemärkelse på vår jord. Beroende på den lagliga krigföringen
mellan Gud och Satan, har också de heliga änglarna sina begränsningar och
tillåts inte förkunna evangelium. Apg. 10:1-6
Djävulen kan bara införa förhållanden i den fysiska världen genom människor!
Men innan han kan använda någon så måste han först besätta denna person.
Luk. 22:1-6
Idag ser vi Satan och hans fallna änglars verk på ett mycket tydligt sätt när vi
studerar underhållningsindustrin, utbildningssystemet, läkemedelsindustrin, det
politiska systemet, porrindustrin, spelmanin, droghanteringen, avfallna kristna
kyrkor och deras ledare, etc.
Gud har stora planer för sitt folk och vill förnya sitt rike till samma härlighet som
det var under apostlarnas tid, men inte många kristna har något intresse i den
riktningen.
Kom ihåg att när vi kristna ber, bjuder vi in Gud att låta hans kraft släppas fri på
jorden. Är du med på det? Jak. 5:13-18
VAD GÖR DU I GUDS RIKE?
Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som
hur du avslutar din bana!

Har du ett öra att höra med?

