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GUDS RIKE 
Jesus 

Den Helige Ande 
Heliga Änglar 

Kristna 
 

 

SATANS RIKE 
Satan 

Fallna Änglar 
Ofrälsta människor 

 

 

HELVETET  
 

(4 Mos. 16:28-31; Jes. 14:9) 
 
  

 
 
 

JORDEN

KRIG

BÖNENS MAKT 
När en frälst människa ber har Gud förklarat att det ger honom rätten att förlänga 
sin makt till jorden och släppa fri mer makt till änglarna så att de kan bekämpa de 
demoniska krafterna. Det är enkelt; när kraft går upp till himlen, kommer kraft ner 
till jorden. Av det förstår vi varför Djävulen motvilligt tillåter bibelläsning, möten, 
etc., medan han brukar sin kraft mot en bedjande kristen. Jakobs Brev 5:13-16 

GUDS ANDLIGA LAG STYR ÖVER BÖNEN 
Vid rättegången mot Lucifer bestämde Gud sina regler för överklaganden. Då 
Lucifer är en skapad varelse, upprätthållen bara av Gud, och endast har fått ett 
begränsat antal andliga resurser, gjorde Gud så, att han begränsade sig själv i 
hur han hanterade jorden. Här är begränsningarna, så som de står i Bibeln: 



 

1. Gud Fadern kommer inte tillstädes på jorden under överklagandeprocessen. 
Gud Fadern har satt sin Son, Jesus Kristus, att hantera hela denna process. 
1 Korintierbrevet 15:22-28 

2. Jesus är också Skaparen och har kontroll över hela maktflödet i Skapelsen. 
Hebreerbrevet 1:1-3 

3. Jesus själv betalade för människornas synder och återköpte dem till Fadern 
med villkoret att varje enskild människa personligen måste ångra sina synder, 
bekänna Jesus som Messias (grek. Kristus) och omvända sig från synden. På 
detta sätt finns det frälsning att få för alla människor, men bara till de som 
frågar därefter (Romarbrevet 5:1-21). Men man kan bara begära frälsningen 
om man har kunskap om denna. (Romarbrevet 10:8-17). 

4. Endast människor som lever på jorden kan förrätta bön, som är vårt redskap 
för att kalla på Herren. 
A) Satan måste ha tillgång till den bedjande personen om han skall kunna 

angripa och möjligen hindra och avbryta kommunikationen med Gud. 
Sakarja 3:1-4 

B) Så fort en kristustroende börjar bedja, finns det inga gränser för den kraft 
hon kan få. Lucifer och hans fallna änglar vet mycket väl detta och vet att 
det största hotet mot dem är bedjande kristna! Johannes 14:6-18 

C) Det var det som aposteln Jakob försökte förmedla till den kristna kyrkan; 
trons bön. "Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med 
kraft." Jakobs brev 5:16-18; 1 Konungaboken 17:1; 18:17-39 

D) Vi skall med djärvhet nalkas Guds tron. Hebreerbrevet 10:15-23 

DE DÖDAS BÖNER 
 När en frälst människa dör, lämnar jorden och går till tredje himlen, är denna 

människa fri, eftersom hon då är utanför Djävulens räckvidd. Satan har bara 
rätt att fresta kristna medan de lever på jorden.  

 Människorna i helvetet ber också, men deras böner räknas inte, eftersom 
Djävulen inte har makten över helvetet. Han har ingen makt över de 
människor som finns där. Lukas 16:19-31 

 Därför är de enda som tillåts på jorden: Jesus, den Helige Ande, de heliga 
änglarna, Satan, de fallna änglarna och människorna. Bra eller dåligt – när 
en människa är död, är hon ute ur spelet för alltid! 

TVÅ OLIKA PROGRAM  
 Djävulens plan är att stoppa helvetet fullt med ofrälsta människor, då han tror 

sig kunna anklaga Gud. Jesus beskriver Satans plan. Johannes 10:10 
 Guds plan är att rädda de som är födda in i Satans rike och överföra dem till 

Guds rike. 1 Timoteus 2:1-6 



 

SAMMANFATTNING 
Gud har begränsat sig själv men han har också förbehållt sig rätten att sätta 
obegränsade krafter i spel på jorden, om de som bor på jorden efterfrågar det. 
Satan och hans fallna änglar känner till detta faktum och darrar av fruktan för att 
kristna skall förstå denna sanning och börja åkalla Gud och därmed släppa loss 
krafter och mängder av heliga änglar som då kommer att förstöra Djävulens verk. 
Därför sparas inga resurser när det gäller att försöka stoppa bön i Satans Rike.  
De flesta åtgärderna i Satans Rike är tänkta att bedra kristna med en falsk 
lära och göra dem ovilliga att be! 
När människan Jesus behövde bönestöd, slogs hans lärjungar ut vilket gjorde 
dem oanvändbara. Matteus 26:36-46   
 

VILKET RIKE HÖR DU TILL?  
 

ARE YOU A PRAYING CHRISTIAN? 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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