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DEL 3: HUR MAN BRUKAR DEN HELIGE ANDES KRAFT

HUR APOSTLARNA ANVÄNDE KRAFTEN
 Det fungerade för Petrus and Johannes. Apg. 3:1-13
 Det fungerade för Ananias. Apg. 9:10-18
 Det fungerade för Paulus, som aldrig hade mött Jesus i köttet!


Mannen som varit krympling sedan födseln. Apg. 14:7-10



Den demonbesatta kvinnan. Apg. 16:16-18



Särskilda underverk. Apg. 19:10-12



Hanterandet av en gifig orm. Apg. 28:1-6

HUR ÄR DET MED DIG?
 Den mest missbrukade meningen är denna: "Men jag talar inte i tungor och
därför är jag inte döpt i den Helige Ande, så jag har inte den Helige Ande och
därför har jag inte den Helige Andes kraft." Denna lärosats finns inte i Bibeln
och är tillverkad av människor; den uppfanns runt 1908 av en grupp pastorer
i Los Angeles och blev en del av resultatet av väckelsen vid Azusa Street och
de senare bildade pingströrelserna.
 "På den sista dagen i högtiden, som ock var den förnämsta, stod Jesus där
och ropade och sade: "Om någon törstar, så komme han till mig och dricke.
 Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten
flyta fram, såsom skriften säger." Detta sade han om Anden, vilken de som
trodde på honom skulle undfå; ty ande var då ännu icke given, eftersom
Jesus ännu icke hade blivit förhärligad." Joh. 7:37-39
 Tungotal är bara en av nio olika sätt som den Helige Ande verkar.
1 Kor. 12:4-11

DEN MÄNSKLIGA KROPPEN
Gud har gett varje person som lever på den här jorden en kropp av kött, ben och
blod. För att denna kropp skall fungera väl, måste den underhållas med
hälsosam föda (ej skräpmat) enligt den meny som Gud har skrivit (3 Mos.11),
massor av bra vatten och lämplig motion. Gud har byggt in ett automatiskt
gensvar i kroppen, och med rätt näring kommer den att växa. Ju mer kroppen blir
tränad, ju mer utvecklar den styrka och utvidgar muskelmassan. Om du inte
använder en muskel, kommer du att förlora den!

MÄNNISKANS ANDE
Om du har rätt näring (Guds Ord), bra kommunikation med Gud (bön) och
mycket träning (att tjäna andra), gör detta att mer och mer kraft från Gud kommer
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att frisläppas och din andliga människa kommer att växa sig starkare och
starkare. Om du inte använder Guds kraft kommer du att förlora den!
Matt. 7:24-27
Har du öron till att höra med?

