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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

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 

FÖRBEREDELSER FÖR BÖN  
Det finns 5 lagar upprättade av Gud och ålagda Djävulen och hans fallna änglar 
att följa.  
För att kunna befalla över Djävulen och hans fallna änglar, måste vi följa samma 
regler också. Jag räknar upp dem här nedan:  

1. Vrede tillintetgör en kristens bön. Matteus 5:22-26 
2. Det får inte finnas något oförlåtet. Matteus 6:10-15 
3. Du kan inte leva i synd och tro att Gud hör dig. 1 Johannesbrevet 1:1-10 
4. Du skall göra din önskning kunnig i bön inför Gud och den skall vara enligt 

Guds vilja. Johannes 14:11-15; Lukas 9:51-56      
5. Man måste bedja till Gud i tro att han hjälper oss. Hebreerbrevet 11:1-6 

Precis som vid jordiska domstolar är varje deltagare pliktig att följa de lagliga 
procedurer som anförs av domaren och de som tillämpar lagen. Gud är domaren 
i alla ting; de heliga änglarna upprätthåller Guds vilja intill minsta sak.  
Djävulen och hans änglar tillåts bara blockera och skada en kristen om denna 
inte följer Guds lagar, oavsett hur obetydlig människorna tycker att en lag ser ut. 
5 Mos. 28:1-68 
Kom ihåg att Djävulen har lagligt rätt att ge sig på varje Kristustroende. Men om 
vi vandrar i Kristus, kan vi alltid övervinna Djävulen, varje gång! Lukas 22:31-32; 
1 Korintierbrevet 10:13 

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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