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ATT FORSTA DEN VARLD SOM VI LEVER I 
Manga kristna har svart att forsta hur verklig den andliga varlden ar. Hur denna kan 
paverka vara liv i den fysiska varlden. Den verkliga sanningen ar att manniskornas 
liv ar helt kontrollerade ifran den andliga varlden. Antingen ar en manniska styrd av 
den Helige Anden eller av en ond ande. Det finns inga fristaende manniskor som 
kan gora sina egna beslut. Detta ar en logn som Djavulen har lurat manniskorna 
med. Lat oss nu undersoka hur det fungerar i verkligheten. 
q Lucifer gjorde uppror emot Gud innan manniskan var skapad.  

Jesaja 14:12-20; Hezekiel 28:11-10 
q Detta uppror ledde till ett stort krig som rasade genom hela skapelsen och 

som drabbade alla de olika anglacivilisationerna. Upp.12:7-12 
q Satan och hans fallna anglar blev domda till den Brinnande Sjon. Matt.25:41; 

Upp.20:10 
q For tillfallet ar nu Satan fri, da han overklagade sin dom och han har tillgang 

till en ”domstol” som ar belagen i den andra himlen. Job kapitlen ett och tva 
q Apostlen Johannes undervisar att om en ande talar till oss, sa skall vi icke 

taga emot detta, forran vi vet vilken slags ande detta ar. 1 Joh.4:1-5 
 
OLIKA SLAGS VARELSER I SATAN’S RIKE 
Det finns olika varelser i den andliga varlden och vi skall nu undersoka Satans rike. 
Det finns fallna anglar, onda andar (demoner), och andra varelser som Biblen icke 
har definerat. Efes.6:10-13 
 
Biblen sager att det finns ”Omradesandar” (fallna anglar, arkoner) som vi laser om i 
Daniel 10:1-21. Inom Satans rike finns det en rankordning som borjar med Satan 
som denna varldens prins (Joh.14:30), sedan harskare over kontinenterna, 
nationerna, provinser, lan, stader, samhallen, mm. I omraden som icke ar befolkade 
av manniskor verkar det som det icke finns nagon demonisk aktivitiet.                                
2 Konung.17:23-33 
 
Onda andar anvands av Satan till att besatta manniskor: 
q 1 Konung 22:18-27 
q 1 Samuel 16:14-23 
q Matt.17:14-21 

 
Jesus talade om den starke mannen. Matt.12:22-29 
 
Jesus talade om en kvinna som var bunden. Lukas 13:10-17 
 
Onda andar kanner till olika manniskor. Apg.19:13-20 
 



Det finns onda andar som kan gora underverk, och som har makt till att styra 
manniskor att utfora sitt smutsiga arbete. Upp.16:12-14 
 
Onda andar undervisar falska laror. 1 Tim.4:1-3; 1 Joh.4:6 
 
VART FORSVAR: 
q Vandra i ljuset. 1 Joh. 1:5-10 
q Anvand Guds andliga vapen. 2 Kor.10:3-6  

 
HAR DO ORON TILL ATT HORA MED? 
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