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ÖVERFÖRING AV MYNDIGHET  
 Adams tid som kung av Eden var nu förbi och han kastades ut från Edens 

Lustgård. 1 Mos. 3:8-24  
 Lucifer blev härskare över planeten jorden, och blev "denna Världens Furste." 

Joh. 14:30 

KRIGET BÖRJAR   
 Gud hade en frälsningsplan för människan, men dess detaljer var inte kända 

för varken människan eller Lucifer. 1 Mos. 3:15 
 Lucifer förlorade ingen tid och satte sin egen plan i verket då han använde sig 

av Kain för att mörda Abel så han kunde få in mer arvssynd i människosläktet 
och fullfölja sina onda planer. 1 Mos. 4:1-16 

 Lucifer visste att det inte fanns någon frälsning för änglar när de hade syndat. 
Därför försökte han blanda upp människosläktet med fallna änglar och göra 
det omöjligt för Gud att frälsa människan. 1 Mos. 6:1-4 

 Gud svarade med att låsa in de änglar som bröt mot Guds andliga lagar och 
förgjorde sedan alla besmittade varelser, inbegripet djur och vegetation. Bara 
åtta människor och vissa djur sparades. 1 Mos. 6:5-22, 7:15-24; Judas 6. 
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FÖRSTA HIMLEN (ATMOSFÄREN) 
 

 
 

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

 
 För att bättre kunna förstå reglerna för detta krig, som nu varat i över 7000 år, 

skall jag använda ovanstående illustration. Alla krigsaktiviteter är begränsade 
till jordens fält; inga konflikter kan finnas utanför detta fält.  

 Föreställ dig att alla händelser innanför jordens fält sänds i tv och visas på ett 
himmelskt nätverk för heliga änglar och frälsta människor i Himlen. De tittar 
med stort intresse på de händelser som utspelar sig (Hebr. 12:1). Inte bara 
visas de, utan spelas också in för att användas vid Domens Dag, då varje 
människa som levat på jorden skall dömas.  

 Gud Fader finns inte med på jordens fält, bara Jesus och den Helige Ande.  
 Med undantag för Satan, är alla de fallna änglarna i hans rike förvisade till 

jorden och den första himlen. Lucifer tillåts lämna jorden och den första 
himlen och komma med in i domarsalen i den andra himlen för att kunna 
framlägga klagomål mot människor inför Jesus. Satan kan bara angripa en 
person efter Guds tillåtelse. Job 1:6-12, 2:1-7; Luk. 22:31-32 

 Djävulen kontrollerar atmosfären, men för att kunna bygga upp någonting, 
eller göra saker på jordytan, måste Satan använda sig av människor. Ef. 2:2 

 När en ny människa föds, blir hon automatiskt medlem i Satans rike, på grund 
av arvssynden från Adam. Psalt. 51:5; 1 Mos. 8:21; Job 25:4; Rom. 5:12-14 
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 I frälsningens ögonblick blir syndaren förlåten för allt, och tillhör sedan Guds 
Sons rike. Kol. 1:10-14 

 När en frälst människa beder, har Gud förklarat att det ger honom rätten att 
förlänga sin makt till jordfältet och släppa fri mer makt till änglarna så att de 
kan bekämpa de demoniska krafterna. Det är enkelt; när kraft går upp, 
kommer kraft ner i jordfältet. Därför kan man förstå varför Djävulen motvilligt 
tillåter bibelläsning, möten, etc. medan han använder all sin kraft mot en 
bedjande kristen. Jak. 5:13-16 

TVÅ OLIKA PROGRAM  
 Djävulens plan är att stoppa helvetet fullt med ofrälsta människor, för att han 

därmed tror sig kunna anklaga Gud. Jesus beskriver Satans plan. Joh. 10:10 
 Guds plan är att rädda de som är födda in i Satans rike och överföra dem till 

Guds rike. 1 Tim. 2:1-6 

DE DÖDAS BÖNER 
 När en frälst människa dör och lämnar jordfältet och går till den tredje Himlen, 

räknas inte denna människa eftersom hon är utanför Djävulens räckvidd. 
Satan har bara rätt att fresta kristna medan de lever på jorden.  

 Människorna i helvetet ber de också, men deras böner räknas inte eftersom 
Djävulen inte har makten i helvetet. Han har ingen makt över de som finns 
där. Luk. 16:19-31 

 Därför är de enda som tillåts i jordfältet: 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! 

 
VILKET RIKE HÖR DU TILL?  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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