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DJÄVULEN FÖRFÖLJER OSS 
 Djävulen kommer aldrig att ge upp något territorium utan strid. Han och hans 

fallna änglar använder allting i deras makt för att göra det eländigt och svårt 
för den troende i Kristus. De kan angripa oss med sjukdom, en anförvants 
död, depression, vånda, sorg, misströstan, osv. Inget är heligt för Djävulen, 
han krigar orättfärdigt och kommer för att ligga i bakhåll, mörda och förstöra. 
Här är några exempel på hans förföljelser: Job 1:6-32, 2:1-10 

 Jesus varnade sina lärjungar. Joh. 8:44, 10:10 
 Aposteln Paulus beskrev den pågående striden i detalj. Ef. 6:10-13 
 Aposteln Petrus fick erfara Djävulens vrede. 1 Petr. 5:8-9 

HUR APOSTELN PAULUS HANTERADE SVÅRIGHETER  
 Paulus hade en brinnande önskan att predika evangeliet för både judarna och 

hedningarna för att få se dem frälsta och få ett evigt liv i himlen. Var Paulus i 
Guds vilja? Absolut, men han måste kämpa med Djävulen! Apg. 17:1-9  

 Djävulen brukade sina demonbesatta människor i Tessalonika för att tvinga ut 
Paulus från staden. Paulus vandrade vidare och kom till staden Berea, men 
han kunde inte stanna i denna stad så länge. versar 10-14 

 Paulus kom underfund med att han befann sig i ett av Djävulens starkaste 
fästen, staden Aten. Istället för att bli nedslagen, började han predika Jesus 
Kristus. versar 15-17 

 Det var här han mötte de mest intellektuella i denna tidsperiod, grekiska 
filosofer. versar 18-21 

 Paulus lät sig inte skrämmas utan predikade evangeliet utan blygsel. versar 
22-34 

 Han stannade inte länge i Aten utan for till Korint. Apg. 18:1-3 
 Paulus visste mycket väl att det judiska ledarskapet skulle ge honom problem 

men gick ändå rakt till synagogan för att konfrontera dem. versar 4-6 
 Istället för att bli nedslagen, bosatte han sig precis jämte synagogan och den 

Helige Ande började röra sig på platsen. versar 7-11 
 Djävulen var inte färdig med Paulus när judarna försökte få Gallio, den 

romerske landshövdingen att stoppa Paulus från att predika. Deras komplott 
slog tillbaka mot dem själva och deras ledare och de blev gemensamt 
arresterade och ledaren blev slagen inför domstolen. versar 12-18 



WHAT PAULUS SADE OM SINA SVÅRIGHETER 
 När vi läser följande bibeltext, visar den på den personliga smärta som 

Paulus hade upplevt genom åren. Det som smärtade Paulus mest var 
anklagelsen att han hade dragit nytta av kyrkan i Korint genom att ha tagit 
emot pengar från dem. Andra kristna förkunnare vid den tiden uppbar lön från 
sina kyrkor, men av någon anledning, ansåg inte det kristna ledarskapet i 
Korint att Paulus var värd någon lön. I de följande verserna, blottställer 
Paulus sitt hjärta inför den orättvisa han känner sig utsatt för, inför de 
människor för vilka han hade riskerat sitt liv medan han predikade 
evangelium. 2 Kor. 11:1-9 

 Kyrkan i Korint stod ut med falska lärare och betalade dem bra. versar 10-15 
  Den smärta som Paulus bar i sitt hjärta var så stor att han inte kunde låta bli 

att behandla ämnet ytterligare. versar 16-21 
 Paulus berättade då om de olika lidanden han hade gått igenom. versar 22-

27 

PAULUS FÖRKLARAR SEGER!    
 När jag är svag, då är jag stark.  versar 28-33 

1. Känner du dig lätt förolämpad? 
2. Förlorar du din glädje när du utsätts för större yttre tryck? 
3. Kan Djävulen göra dig på dåligt humör? 
4. Hur mycket tryck kan du utstå innan du ger upp?  
5. Är du en segrare eller ett offer?  Matt. 10:32-39 

 
Har du ett öra att höra med? 


