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Jesus sade till Petrus och de andla apostlarna före sin korsfästelse att han skulle 
bygga upp sin kyrka och att helvetets portar inte skulle kunna stå henne imot. 
Matt. 16:13-19 
Jesus identifierade det judiska ledareskapet, de skriftlärde och fariseerna, som 
helvetets barn och djävulens söner.  Matt. 23:13-15; Joh. 8:44 
Tiden var inne att storma helvetets portar och börja bygga Guds kyrka –  den 
kristna  församlingen. Petrus och Johannes gick upp till templet – judendomens 
maktcentrum. Apg. 3:1 
Det är viktigt att förstå att tempelområdet bevakades av två grupper:  

 I fysisk mening, fanns det judiska tempelvakter. Apg. 4:1-3 
 I andlig mening, var det centrum för Satans makt. Ef.  6:10-12 

När Jesus dog på korset och det slutliga offret var gjort, övergav Gud templet i 
Jerusalem med tecknet att riva sönder förlåten uppifrån och ned. Det fanns inte 
längre något allra heligaste i templet, det hade mist Guds gudomliga närvaro och 
var nu bara en vanlig byggnad. Matt. 27:50-51; Jer. 7:1-34 
Detta avskräckte inte Petrus och Johannes alls, därför att de nu hade kraft från 
Jesus, som han hade lovat dem innan pingstdagen.  Apg. 1:4-8  
Den förste som tilltalade dem var en person som var bunden av Satan sedan 
fodelsen. 
Apg. 3:2-3; Luk. 13:10-16 
Då Petrus och Johannes mötte Djävulens offer talade Petrus utan tvekan och 
sade till mannen att han skulle resa sig och gå. Folket i Jerusalem var vana vid 
att Jesus skulle lyckas till 100%; till resultat att folkmassan väntade sig det 
samma av hans efterföljare. Deras trovärdighet skulle blivit förstörd om  denne 
man inte hade blivit helad. Apg. 3:4-7; Joh. 14:12-15 
I och med detta omedelbara under, föll Djävulens yttre försvar ihop och Petrus 
och Johannes inträdde i templet med kraft, lovsång och seger. verserna 8-11 
Petrus och Johannes visste inte i förväg vad Gud tänkte göra den dagen. Detta 
var det första undret som kom efter Jesus uppstigande till himlen. Det är viktigt 
att notera att de inte försökte tjäna pengar på undret genom att ta upp kollekt och 
sedan ännu en. Istället gjorde de genom den Helige Andes ledning en våldsam 
attack mot Satan genom att predika ett mäktigt evangeliskt budskap som inte 
skrädde orden eller höll tillbaka något. verserna 12-26 



 

VAD KAN  VI LÄRA AV DENNA HÄNDELSE? 
1. Det är tid att storma helvetets portar och slå tillbaka mot Satans rike.  
2. Det är tid att sluta huka oss i kyrkan och gå ut och ge evangelium till Satans 

fångna. 
3. Gå med den Helige Ande istället för att gå i otro! 
4. Presentera evangeliet utan tvekan, skam eller en undran om det är politiskt 

korrekt. 1 Kor. 1:18-31 
 

Tror du på Joh. 14:10-18? 
 

OM DU GÖR DET, BÖRJA HANDLA I TRO PÅ DET!  
 
 

HAR DU VERKLIGEN ETT ÖRA ATT HÖRA? 
 



Kontroversiella uttalanden bland religiösa senatorer  

Man kallar andra "motbjudande" inför Gud 

Jim Sanders - jsanders@sacbee.com, 27 februari 2008 

http://www.sacbee.com/111/v-print/story/742653.html
 

Gud ser på kaliforniska senatorer med avsky – åtminstone på somliga, enligt en evangelisk 
kaplan gick hårt ut denna vecka i Capitolium där han håller bibelstudier för lagstiftarna.  

Ralph Drollinger, som spelade basket vid universitetet i Los Angeles på1970-
talet och nu är chef för Capitol Ministries, kritiserar de lagmakare som är med i 
en annan religiös grupp och tar emot människor från alla trosinriktningar utan 
att acceptera Jesus Kristus som Messias —. 

Fast de är trevliga, är deras grupp mer avskyvärd för vår Herre skriver 
Drollinger på Capitol Ministries' website. 

Drollinger, som har lett Capitoliums bibelstudier i mer än ett årtionde får ingen 
kompensation för detta av staten. Han får dock lön av nonprofit-sällskapet 
Capitol Ministries för att evangelisera för politikerna i USA, närmare bestämt 120 000 dollar varje 
år.  

Senator Darrell Steinberg, en demokrat från Sacramento som kommer att bli senatens president 
nästa år, kallar  year, Drollingers uttalanden för "intoleranta," "orosstiftande" och "beklagliga." 

Jag tror att att det är viktigt att att de av oss som tycker dessa uttalanden är upprörande talar ut 
klart och tydligt om det, sade Steinberg. 

Steinberg menade att Drollinger har rätt att tala fritt, men inte innanför Capitoliums väggar – som 
han kallar officiellt område – man måste respektera att det finns olika åsikter. 

Det finns ingen plats i samhället för intoeranta religiösa åsikter, sade Steinberg. Det är det sköna 
med det här landet, att människor har rätt att praktisera sin egen tro.  

Drollingers budskap, som fanns med i förra veckans Capitol Bibelstudium, är att religion har 
strikta linjer om rätt och fel och att progressiv religiös tolerans förolämpar Gud och skadar de som 
använder den. 

Vad vår gemenskapsgrupp erbjuder är Jesus från Nasaret, en viktig morallärare som älskar alla 
utan undantag, skrev Drollinger på sin website. Det är en dödlig lögn.  

Det finns inget sant brödraskap utan att man först har försonats med Gud skriver han, och 
definierar försoningen som syndaånger och tro på Gud genom Jesus Messias gärningar.  

Drollinger indikerade förra veckan att han var beredd att lida för att han proklamerat det som han 
tycker är Sanningen från Gud.  

I lokala möten har det antytts från flera håll att de som tycker om alla religioner är mer 
kompetenta än mig, läs hans studietext.  

Drollinger's bibelstudier besöks av ett halvt dussin senatorer en gång i veckan och sponsras av 
Assemblyrepublikanen Mike Villines, som avböjde att kommentera saken på tisdagen. 

Drollinger vägrade genom ett ombud att utveckla sina skrivna kommentarer. 
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Assemblyman Rick Keene, en republican som sponsrar gemenskapsgruppen och har kritiserats 
av Drollinger, sade bara att "vi känner att vi gör det Gud vill att vi ska göra, och det gör säkert 
Han också.  

Keene, en protestant, sade att gruppen också träffas inne i parlamentsbyggnaden "och brukar 
samlas kring Jesus Kristus för att be och studera skriften. 

Jag har ingen kritik mot honom, sade Keene om Drollinger, som upprörde en del  senatorer för 
flera år sedan geom att kalla katolicismen "en falsk religion" och sade vidare att det är synd när 
en kvinnlig senator är borta från sina barn fyra dagar i veckan medan hon är i Sacramento.  

Drollinger började med sina trosbaserade bibelstudier på Capitol  i det sena 1990-talet, men man 
har alltid samlats för bön och andakt i dessa kretsar.  

Forne Assemblymannen Tim Leslie, R-Roseville, kommer ihåg att medlemmar i Drollingers grupp  
splittrades och bildade det nuvarande sällskapet delvis för att de föredrog en avslappnad stil före 
föreläsningar. 

Leslie är som Drollinger en evangelisk kristen som säger: Min och Ralphs tolkning av Bibeln är 
antagligen identiska. Men Leslie är inte ene med honom när det gäller tolerans. 

Det är en väg att gå till Kristus, och var man har sin egen väg, säger Leslie, som själv varit ledare 
för en annan gemenskapsgrupp.  

Många senatorer har kommit med olika personliga problem, äktenskapet, familjen, och de har 
funnit Kristus, vid informella samlingar. Och det är underbart. De kom inte för att få lektioner.  

Steinberg, som är jude, sade att många av hans trosuppfattning skulle bli förolämpade av 
Drollinger's uttalande att "om någon inte accepterar Jesus som Messias är det avskyvärt för Gud.  

Judendomen erkänner Jesus som en stor profet och rabbin, men inte på samma sätt som 
kristendomen, sade han. Steinberg sade att han fann Drollingers kommentarer "mycket 
förolämpande." 

Kyrkoherde James Richardson, en episcopal som verkar som kaplan bland senatorerna, sade att 
Drollingers trossatser "endast representerar en viss del religiösa tankar och det finns andra sätt 
at vara kristen på.  

Jag respekterar dock hans brinnande tro, sade Richardson. "Men jag respekterar också de 
många olika människorna på Capitol. Och det skulle göra alla gott att lyssna på varandra ibland,  
och inte dra slutsatser med en gång. 
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