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GUD HAR KONTROLL  
Det är den Helige Ande som dirigerar krigföringen mot Satan och hans fallna 
änglar i andevärlden. Eftersom den Helige Ande är lika mycket Gud som Fadern 
och Sonen, kan vi faktiskt säga att det är Gud själv som utför detta krig med all 
makt till sitt förfogande. Låt oss nu slå fast följande sanningar: 

 Jesus regerar över allt med sin makt och myndighet. Matt. 28:18; Upp. 1:18 
 Jesus väljer att uttrycka sin makt och myndighet genom den Helige Ande. 

Joh. 16:7-15 
 Guds heliga änglar är till för att tjäna Guds folk och utföra strider mot Djävulen 

och hans fallna änglar. Hebr. 1:1-14 

ANDLIG KRIGFÖRING I APOSTLAGÄRNINGARNA  
 Petrus och Johannes mötte en man som var lam, en man som var bunden av 

ofärdighetens ande. Petrus och Johannes tilltalade aldrig den demoniska 
makten i honom, de helt enkelt angrep de demoniska krafterna, i Jesu namn, 
och mannen sattes fri. Apg. 3:1-11 

 Petrus och Johannes angreps av samma demonhärskare som Jesus mötte i 
det judiska ledarskapet, som krävde hans död. Den här gången lät inte Gud 
dem döda sina tjänare, istället tystade den Helige Ande dem. Apg.  4:1-21 

 Petrus mötte lögnandarna ansikte mot ansikte. Apg.  5:1-11 
 Den Helige Ande släppte loss mer kraft så att demonhärskaren inuti 

översteprästen var utom sig medan sjuka helades och demonerna kastades 
ut. Apostlarna blev arresterade och sattes i fängelse men den Helige Ande 
satte en Herrens ängel framför dem (2 Mos. 23:20-23), som löste deras 
bojor. Apg. 5:12-23 

 Det är viktigt att förstå att en häftig strid rasade i andevärlden och att Djävulen 
och hans fallna änglar förlorade kontrollen över Jerusalem. Detta kan man 
utläsa av detta kapitel. Apg. 5:24-42 

DET BLIR INGEN OSÄKER UTGÅNG NÄR DJÄVULEN OCH HANS FALLNA 
ÄNGLAR TAR STRID MED DEN HELIGE ANDE. MEN DEN ENDA GÅNG DEN 
HELIGE ANDE DRAR SIG TILLBAKA ÄR OM EN BEDJANDE KRISTEN SLÅS 
UT! 



 

 Satan föll tillbaka på sin bästa anfallsplan som går ut på att så missnöje bland 
de kristna. Apg. 6:1-7 

 De elva apostlarna förstod inte riktigt att käbblet inom församlingen orsakades 
av demoner (Jak. 3:14-16), och istället för att tillrättavisa de kristna för 
inbördes strider, löste ledarna i Jerusalem det hela genom diplomatiska 
("demokratiska") åtgärder. Resultatet blev att Guds kraft avtog och Stefanus 
fick betala för detta med sitt liv. Apg. 6:8-15, 7:54-60 

GUD SLUTADE BERÖRA JERUSALEM 
 Varje kristen måste komma till en förståelse av att Guds kraft berör människor 

under en speciell tidsperiod och på en särskild geografisk plats. Precis som 
Adam och Eva förlorade slaget mot Satan och drevs ut från Edens Lustgård, 
så har den apostoliska kyrkan förlorat det andliga slaget om Jerusalem och 
har också blivit utdrivna. Apg. 8:1-4 

 Från den dagen och fram till Jesu återkomst, har, och kommer Jerusalem att i 
framtiden vara, under kontroll av Satan och hans fallna änglar. Upp. 11:1-14 

 Satan blev djärv och använde kung Herodes för att döda aposteln Jakob och 
fick Petrus arresterad i avsikt att döda honom också. Apg. 12:1-4 

 Detta chockerade de kristna som var kvar i Jerusalem och förorsakade att de 
gick in i en intensiv bönestund med andlig krigföring som gav Gud rätten att 
träda in och rädda Petrus. Apg. 12:5-17 

 Gud hade nu moralisk rätt (Gud har bestämt reglerna som vi varit inne på i 
denna undervisningsserie) att eliminera Satans huvudman. Apg. 12:18-23 

 Det är viktigt att förstå att den apostoliska kyrkan (inte är en nutida kyrka, som 
t.ex. Ulf Ekman anser - han kan därför inte jämställa sig med apostlarna, som 
han gör) i Jerusalem fortsatte att finnas till i 36 år till, men uppvaknandet var 
över, och Jerusalemkyrkans härliga dagar kom aldrig tillbaka! Kort före år 70 
e. Kr., följde lärjungarna Jesu ord  (Matt. 24:15-20) och flydde från Jerusalem 
när den romerska armén närmade sig. Staden föll efter att ha varit belägrad i 
ca 2 år, när romarna tog sig in och skoningslöst dödade judiska män, kvinnor 
och barn och förstörde templet, så som Jesus hade förutsagt. Matt. 24:1-2   

VAD VI BORDE LÄRA OSS  
 Olydnad är nyckeln, och varje kristen borde lära sig att frukta och darra över 

det faktum att vi kan undgå att se hur Gud vill förändra våra liv. Det är viktigt 
att vi beder, fastar och söker Gud i alla frågor, så vi är i Hans närhet både 
tidsmässigt och geografiskt. Hebr. 3:7-19 

 Gud är inte sentimental, och när hans folk inte gjorde vad han ville att 
de skulle göra, övergav han den stad som han älskade, Jerusalem, och  
tillät att den skulle förstöras.  



 

 Om det finns ägodelar eller aktiviteter i ditt liv som hindrar Guds verk, 
kommer Han att ta bort dem, och det spelar ingen roll hur mycket vi 
gråter och fortsätter på vår väg, de kommer att tas bort! 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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