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SITUATIONEN  
Från ett mänskligt perspektiv såg det ut som att det verk som Jesus utförde, var 
dömt att misslyckas blott en dag innan han arresterades och korsfästes. I mer än 
tre år hade han följe med ca 30 000 personer när han verkade i Galiléen, men 
antalet hade sedan krymt till 120, och nu var han i Jerusalem och skulle avrättas. 
Judas hade förrått honom och resten av apostlarna förstod inte att Jesus, den 
sedan länge väntade Messias måste dö, och deras dröm om ett konungadöme, 
Israel, skulle inte bli verklighet. Matt. 16:13-23 
Aposteln Paulus skrev senare att Djävulen och hans avfallna änglar inte kunde 
förstå Guds frälsningsplan och blev därför glada när de såg att Jesus hade blivit 
korsfäst. 1 Kor. 2:6-8 
Fastän Jesus många gånger hade berättat för apostlarna att han skulle uppstå 
från de döda trodde de honom inte, och vägrade acceptera bud om att han hade 
uppstått, tills de såg honom själva. Mark. 16:6-14; Luk. 24:1-11, 13-49    
Apostlarna tvivlade på den uppståndne Jesus och de var också mycket rädda för 
judarna. Joh. 20:19-29 

VAD GUD GJORDE GENOM DEN HELIGE ANDE 
När Jesus Kristus hade legat i graven i tre dagar och nätter kom den Helige Ande 
till honom i graven och tog lyfte upp hans döda kropp på en bråkdels sekund, och 
ändrade den till en oförstörbar uppståndelsekropp – som passade Konungarnas 
Konung och Herrarnas Herre. Han gav den till Jesus, som tog den i besittning. 
Rom. 8:11 
Den stora stenen som användes som dörr till grottan där Jesus låg, avlägsnades 
av en ängel.  Matt. 28:1-7 
Djävulen inkallades och Jesus krossade hans huvud — och förödmjukade alla de 
avfallna änglarna inför alla de heliga änglarnas åsyn. 1 Mos. 3:15; Kol. 2:14-15; 
Hebr. 2:14 
I andevärlden var redan besegrandet och avsättandet av Satan som världens 
furste ett faktum, men manifestationen i den fysiska världen skulle inte komma 
förrän i Pingsten, femtio dagar efter Påsken. 
Kom nu ihåg, att varje handling i den fysiska världen är ett resultat av en liknande 
handling i andevärlden!  2 Kor. 10:3-6; Ef. 6:10-13 
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Den församling som Jesus har på jorden kan inte bestå av kött och blod, eller  
döda andar, den är skapad av Gud med övermänsklig kraft inte av Satans kraft.  
Upp. 12:10-17 
Den övermänskliga makten har Gud fört över på Kristus Jesus och den Helige 
Ande, den andra respektive den tredje makten i gudomen. Joh. 16:7-15 
På pingstdagen – för första gång i världshistorien – kom den Helige Ande med 
kraft och eld, rörde sig bland de troende och tog boning i efterföljarna av Jesus 
och förändrade dem från en hop rädda människor till frimodiga orädda personer, 
som stod Djävulen och hans tuktade avfallna änglar och Satans människor i form 
av det judiska ledarskapet emot. 
Församlingen föddes i eld och kraft av Helig Ande vilken aldrig tagits bort 
från jorden, varken förr eller nu! Apg. 2:1-47 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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