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Varje kristen måste känna till och acceptera det faktum att Djävulen och hans 
fallna änglar är i fullt krig med alla som tror på Kristus. För dem finns det inget 
som är heligt eller otänkbart. De hatar Gud med en hetta som vi människor inte 
kan föreställa oss, och eftersom de inte kan göra Gud eller de heliga änglarna 
någon skada, tar Satan och hans anhängare ut sitt hat på de kristna som finns 
på jorden. Job 1:12-22, 2:3-10 
 
VI ANGRIPES 

 De som tror på Kristus kommer att angripas av Satan då och då. Det behöver 
nödvändigtvis inte betyda att det ligger synd till grund för detta. Låt oss 
komma ihåg att när Djävulen plågar oss, är det hans mål att göra oss så arga 
att vi till slut förbannar Gud. Därför bör vårt mål inte vara att ge efter för 
trycket från Satan, utan att prisa Gud så mycket mer. Job blev inte angripen 
därför att han var syndig, utan därför att han var rättfärdig. Job 1:1, 2:3 

 Aposteln Petrus vandrade i gemenskap med Jesus dagligen och hade inte för 
avsikt att förneka honom, ändå gav han efter när Djävulen satte press på 
honom. Luk. 22:31-34; 55-62 

 Du kan inte göra någonting för att förhindra att du angrips av Djävulen. 
Därför måste vi bedja och förbereda oss på att stå fast i Gud, och när vi 
har stått fasta, fortsätta med det!  1 Kor. 10:12-13; Gal. 2:20; Upp. 2:8-11 

STÄNG ALLA DÖRRAR 

VERTIKAL UPPGÖRELSE (I FÖRHÅLLANDE TILL GUD) 
 Det första steget vi skall ta för att vara säkra, är att vi står i linje med Gud och 

hans ord. Om vi inte står i linje med Gud kommer Djävulen att ha rättighet att 
köra över oss. 5 Mos. 28:1-15 

 Eftersom alla kristna fortfarande har en syndig kropp, är det omöjligt att leva 
ett syndfritt liv på denna jord, men vi kan handskas med synden dag för dag 
om vi använder urskiljning, kunskap och ånger. Det är stor skillnad mellan att 
leva i synd och att falla i synd. 1 Joh. 1:4-10 

 När vi märker att varje handling får konsekvenser, kommer vår inställning och 
vårt tänkande antingen ge oss bekymmer eller inte bekymmer. Andlig slöhet 
är dödlig. Gal. 6:7-9; Kol. 2:12-15 



 

HORISONTAL UPPGÖRELSE (I FÖRHÅLLANDE TILL MÄNNISKOR) 
 Det andra steget är att vi är säkra på att vi står i rätt förhållande till våra 

medmänniskor, både frälsta och ofrälsta. Matt. 5:21-26, 6:14-15 
 Om du har ett vertikalt eller ett horisontellt problem, vänta dig inte att få 

stora bönesvar. 

HUR MAN MÄTER SIN ANDLIGA OLJENIVÅ 
Aposteln Paulus ger oss detaljerade instruktioner om hur vi kan kontrollera oss 
själva och se var vi befinner oss andligt sett.  
1. Hur är det med din kärlek till Gud och medmänniskorna? Gal. 5:14 
2. Hackar du på andra människor? vers 15 
3. Vandrar du i den Helige Ande? verserna 16-18 
4. Är köttets gärningar närvarande i ditt liv? verserna 19-21 
5. Har du den Helige Andes frukter i ditt liv? verserna 22-26 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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