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Det var flera som inte förstod den senaste veckans budskap om att stå emot 
djävulen och att vi borde starta offensiver mot Satans rike och inte dra oss 
tillbaka hela tiden. RLJ-1238-SE 
För att klargöra min position att kristna borde vara mer offensiva, skall jag återge 
en del av förra budskapet. 

ATT STÅ EMOT DJÄVULEN 
Det står inget i Nya Testamentet om att vi skall överlämna oss Antikrist och hans 
metoder. Det står att Antikrist kommer att föra krig mot de heliga och övervinna 
dem men inte att vi skall överlämna oss. Upp. 13:4-9 
Två gånger står det att vi skall stå emot Djävulen och inte ge upp. Jak. 4:7, 1 
Peter 5:8-9 

HUR MAN FÖR KRIG MOT DJÄVULEN 
Gud säger att vi skall använda våra andliga vapen. 2 Kor. 10:3-5 
Djävulen och han underlydande är den verkliga fienden som besitter ofrälsta 
människor och bussar dem på oss. Ef. 6:10-18 

VAD ÄR SATANS VERK? 
Gud har avslöjat genom sina profeter hur Satan verkar. I Jesaja står det att 
Satan försvagade nationerna, fick jorden att darra, fördärvade sitt land och 
dräpte sitt folk och höll fångar under obegränsade strafftider. Jes. 14:12-20 
Profeten Hesekiel säger att Satan är orättfärdig och att han skapade våld genom 
sina affärer (krig utkämpades på grund av ekonomiska orsaker); han är fördärvad 
och har smutsat ner kyrkan genom synd, därjämte åstadkommer han terror och 
var den förste terroristen. Hes. 28:11-19 
Jesus säger oss att Satan är en lögnare och att han är lögnens fader. Joh. 8:44 
Jesus sade också att Satan är en tjuv, en förstörare och mördare. Joh. 10:10 
Alla dessa Satans verk begynte före Adam och Eva skapades, på jorden och i 
universum, och kulminerade i Rymdkriget. Upp. 12:7-12 
Satan blev denna världens furste efter att ha bedragit Adam och Eva och lockat 
dem till synd. Joh. 12:31; 14:30; 16:11 
Satan förde in samma typ av förstörelse på den nyligen skapade jorden som han 
förgiftat den föradamitiska världen med. Han har inget nytt program; det är 
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ständigt samma saker i en annorlunda förpackning passande människans 
utvecklingsnivå och teknologi. Pred. 1: 9-10   

JESUS KOM FÖR ATT FÖRSTÖRA SATANS VERK 
Messias syfte med att komma till jorden var att förstöra Satans verk. 1 Joh. 3:8 
Det fösta strypgreppet på människan var det djävulska grepp som Satan tog vid 
Adam och Evas avfall från Gud då mänskligheten kom i händerna på Satan.  
1 Mos. 3:1-7 
Jesus förstörde detta sataniska verk på korset. Kol. 1:9-14; 2:10-15 
Satan skulle aldrig ha styrt det judiska ledarskapet till att döda Jesus om han 
förstått att det skulle få till följd att människan skulle bli fri från hans fångenskap. 
1 Kor. 2:7-8 

JESUS HADE EN PLAN 
Jesus började angripa Satans rike under sina 3.5 år som Guds tjänare på jorden, 
tills han besegrade Satan på korset för gott. Inte bara kastade Jesus ut demoner 
och helade de sjuka utan undervisade också i andlig krigföring. 
Jesus begränsade attackerna som skulle utföras på den demonbesatta kvarlevan 
av de 12 hebreiska stammarna före korset. Matt. 10:1-8; Luk. 9:1-2; 10:1-3, 9, 
17-22 
Det fanns tider då Satan kämpade tillbaka och Jesus måste ingripa därför att 
lärjungarna inte hade tro nog att fortsätta kampen. Matt. 17:14-21 
Jesus kom för att sätta fångar fria. Luk. 4:14-21 
Är du en del av Jesu plan? 
 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
Har du gjort upp en plan om hur du skall avsluta livet eller driver du bara 

omkring?     
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
 


	ATT STÅ EMOT DJÄVULEN
	HUR MAN FÖR KRIG MOT DJÄVULEN
	VAD ÄR SATANS VERK?
	JESUS KOM FÖR ATT FÖRSTÖRA SATANS VERK
	JESUS HADE EN PLAN

