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MED JESUS I KAMPEN MOT DJÄVULEN 
När du väl har beslutat att göra gemensam sak med Jesus och förstöra 
Djävulens verk, är det viktigt att förstå att du tänker angripa Guds ärkefiende; 
Satan är inte att leka med, utan en fruktansvärd krigare fylld av ett oerhört hat. 
Upp. 12:7-17 
Striden förs inte på det fysiska planet utan med andliga vapen som finns till för 
varje pånyttfödd troende i Kristus! 2 Kor. 10:3-6 

DOMSSALEN I HIMLEN 
Om man skall kunna överleva ett sådant brutalt krig, räcker det inte att känna till 
domssalen i Himlen, men man måste ha en helig gudsfruktan och rädas att bli 
anklagad av djävulen och för att bli överlämnad till honom.  
Job var en förkunnare och en rättfärdig man. Det gjorde att han kom på 
kollisionskurs med djävulen och att Gud tillät djävulen att slå till mot Job.  
Job 1:6-12 
Djävulen kunde inte knäcka Job med en gång, så han for tillbaka till domssalen 
för att få tillåtelse att slå till hårdare mot Job! Job 2:1-10 

Vad var det som gjorde att Satan fick laglig rätt att angripa Job? FRUKTAN! 
Job 3:25 
Fruktan är synd. 1 Joh. 4:18 
Fruktan är att inte lita på Gud. Hebr. 11:6 
Fruktan är tro på Satan!  Jer. 44:15-19 
Varje Jesustroende blir föremål för attacker från djävulen i Guds domssal.  
Luk. 22:31-34; 1 Petr. 5:8 

HUR MAN UNDVIKER ATT BLI BESEGRAD 
1. Vakta din tunga. Jak. 3:1-16 

Fula ord är oacceptabla i en kristens liv. De är synd, fördömda av Gud och 
kan aldrig rättfärdigas. Dina ord ger Satan laglig rätt att sålla dig, emedan han 
då kan ge sina utsända möjlighet att lägga fram ett klagomål på dig i 
domssalen i Himlen. Matt. 12:36-37 
Det kvittar hur arg du blir; kötteder och alla andra svärord är en styggelse 
inför Gud och kan aldrig ursäktas. Om det kommer svärord ut ur din mun är 



det så gott som säkert att du har några demoner som viskar i dina öron!  
1 Joh. 1:4-10 

2. Se till att du inte syndar med vilja. Hebr. 10:26-31 
3. Håll dig nära Jesus. Joh. 15:1-11 
4. Se till att Guds kärlek flödar genom dig. Joh. 15:12-17 
5. Ta på dig hela Guds vapenrustning. Ef. 6:11-18 

ÄR DU EN VÄN AV VÄRLDEN? Jak. 4:1-4 
En vän av världen är någon som: 

 Tycker om sekulära filmer och TV-program. 
 Tycker om att spela kort och slösa bort pengar på spel. 
 Använder knark, inklusive starksprit, vin eller öl. 
 Röker eller tuggar tobaksprodukter. 
 Tittar på pornografi, onanerar och har sex utanför äktenskapet. 
 Är en lögnare eller tjuv. 

Varje kristen som är en vän av världen kommer att vara värdelös i Guds 
rike och har ansvar inför de som är krigare för Kristus! Matt. 5:13 

ANDRA DESTRUKTIVA AKTIVITETER 
 Stimulerande droger som koffein, grönt té eller särskilda energidrycker är inte 

bra för kroppen och kan skada den. Koffein är även beroendeframkallande 
och gör personen bunden mer till det än till Gud. Kristna som måste 
stimuleras för att kunna fungera bra bedrar sig själva.  

 Droger för sexuallivet som Viagra, Cialis and Levitra är extremt farliga för 
människokroppen. De som använder dem drivs inte av kärlek, utan av lusta 
och en önskan att öka njutningen i sina sexuella eskapader.  

 De flesta läkemedel som skrivs ut av läkare har mängder av bieffekter som ko 
kan döda användaren på lång sikt. Kristna borde läsa varningstexterna på 
medicinen och ta deras långsiktiga effekter under övervägande.  

VAR DU HELIG! 1 Petr. 1:13-16 
Kom ihåg att de inte är så viktigt hur du börjar ditt liv efter frälsningen, men det är 
viktigt hur du avslutar det! 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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