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SATAN AR STANDIGT I KRIG MED DEN KRISTNE 
q Biblen talar om for oss att livet for en heltand kristen kommer icke att bliva 

latt. Istallet far vi veta att Djavulen kommer att strida emot varje kristen, under 
hela den tid som den kristne kommer att leva pa jorden. Lukas 22:31-34 

q Apostlen Petrus var fullt inriktad pa att vara trogen till Jesus, men han hade 
icke forstatt hur stor makt Djavulen har. Lukas 22:54-62 

q Efter det att apostlen Petrus hade blivit dopt i den Helige Anden och levt i 
manga ar som en ledare for den kristna forsamlingen, kunde han forsta Guds 
kraft och hur listig Djavulen ar, nar han forsoker att bedraga manniskor. 
§ Guds kraft 1 Petrus 1:1-5 
§ Svarigheter versarna 6-11 
§ Den ratta reaktionen till svarigheter. 1 Petrus 2:9-25 
§ Att gora mostand emot ejavulen. 1 Petrus 5:1-11 

 
JOBS LIV 
Job blev icke utmanad och angripen av Djavulen darfor att han var en syndig 
manniska. I sjalva verket ar det det totalt motsatta, Job var en man av redbarhet 
och han vandrade med Gud. Djavulen slog honom skoningslost for att bryta ned 
honom och fa Job att forbanna Gud. 
q Rond 1 Job 1:1-12 Djavulen forlorade denna ronden 
q Rond 2 Job 2:1-10 Djavulen forlorade denna ronden 
q Rond 3 Job 42:1-17 Djavulen blev utslagen i denna rond 
 
ISRAELS BARNS MISSTAG 
q Apostlen Paulus uppmanar oss till att taga oss till vara och lara ifran de 

misstag som Israels barn begick. 1 Kor. 10:1-11 
 

Har du oron till att hora med? 


