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Tidigt i denna serie introducerade jag konceptet att jorden är som en låda, och 
innanför den lådan pågår det ett krig mellan Guds rike och Satan. För att vi skall 
förstå konceptet att fasta, skall jag visa på en del punkter som fanns med i 
undervisningen RLJ-1073-S. 

GUDS ANDLIGA LAG STYR ÖVER BÖNEN 
Vid rättegången mot Lucifer bestämde Gud sina regler för överklaganden. Då 
Lucifer är en skapad varelse, upprätthållen bara av Gud, och endast har fått ett 
begränsat antal andliga resurser, gjorde Gud så att han begränsade sig själv i 
vad han gjorde på jorden. Här är begränsningarna, så som de står i Bibeln: 

1. Gud Fadern kommer inte hit till jorden under överklagandeprocessen. Gud 
Fadern har satt sin Son, Jesus Kristus, till att hantera hela denna process. 
1 Korintierbrevet 15:22-28 

2. Jesus är också Skapare och har kontroll över hela maktflödet i Skapelsen. 
Hebreerbrevet 1:1-3 

3. Jesus betalade för människornas synder och återköpte dem till Fadern 
med villkoret att varje enskild människa personligen måste ångra sina 
synder, bekänna Jesus som Messias (grek. Kristus) och omvända sig från 
synden. På detta sätt finns det frälsning att få för alla människor, men bara 
till de som frågar därefter (Romarbrevet 5:1-21). Men man kan bara 
begära frälsning om man har kunskap om denna. (Romarbrevet 10:8-17). 

4. Endast människor som lever på jorden kan förrätta bön, som är vårt 
redskap för att kalla på Herren. 

A) Satan måste ha tillgång till den bedjande personen om han skall kunna 
angripa och möjligen hindra och avbryta kommunikationen med Gud. 
Sakarja 3:1-4 

B) Så fort en kristustroende börjar bedja, finns det inga gränser för den kraft 
hon kan få. Lucifer och hans fallna änglar vet mycket väl detta och vet att 
det största hotet mot dem är bedjande kristna! Joh. 14:6-18 

DEN ANDLIGA LAGEN OM BÖN OCH FASTA  
 När Gud gjorde reglerna för att ta del av livet innanför "lådan" gjorde han dem 

så att de passade båda rikena. Därför har människor i Satans rike också 
använt bön och fasta för att åkalla Satan och hans fallna änglar. De flesta 
kristna vet inte om detta. Här några exempel: 2 Mos. 7:9-12, 19-23, 8:5-7 



 

 Det finns tillfällen då Guds folk har bett till Gud att Satan skall bli oförmögen 
att göra något mot Guds folk. 1 Kon. 18:19-39 

 Bön ger andlig kraft till de människor som använder den!  
 Bönen verkar i båda rikena, och ger antingen helig kraft från Gud, eller 

ond kraft från djävulen. 
 Fasta har betecknats av Gud som ett sätt att hämta mer andlig kraft än 

det är möjligt att göra genom bön. Matt. 17:14-21 
 Även den onde konungen Ahab visste att fasta rörde vid Guds hjärta mer än 

bön, och när han fick de dåliga nyheterna från profeten, satte han full fart för 
att rädda sig själv. 1 Kon. 21:20-29 

 Profeten Daniel visste att bön med fasta åstadkommer mer än bara bön, och 
därför fastade han och bad i 21 dagar. Resultatet blev att Gud ökade på sin 
kraft och sitt engagemang på "lådan" jorden (Se illustrationen i RLJ-1073 eller 
RLJ-1074). Daniel 10:1-14 

 Hednakungen i Nineve dyrkade inte Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, men 
när han fick det profetiska ordet från Jona hade han förkunskaper om ånger, 
bön och fasta och slängde i högsta växeln i hela sitt rike med avsikt att få tag i 
Gud, den sanne och helige. Jona 3:1-10   

 Satanister, wiccas, muslimer, buddister, new-ageare, hinduer, etc., fastar  
också, och Djävulen hör dem och ger dem mer ond kraft.  

 En stor mängd kristna fastar inte och känner inget behov av att göra det. De 
har alla möjliga ursäkter för att de inte behöver fasta, även om Jesus har sagt 
att vi skall göra det. Markus 2:18-20 

 Katoliker uppmanas att fasta, men evangeliska kristna, särskilt baptister, 
rynkar på näsan åt fasta och vägrar göra det. Inte undra på att Kristi kropp är 
svag och full av cancer (falska läror); vi tar inte emot ett av de kraftfullaste 
vapen som Gud har gett oss. Inte undra på att Jesus sade att ofrälsta 
människor är klyftigare än Guds barn. Lukas 16:18 

VARFÖR GER DET SÅDAN KRAFT ATT FASTA?  
 Att ge pengar till Guds verk är bra men är inte ett offer.  
 Att arbeta i kyrkan, att mätta de som hungrar och att hjälpa de som är fattiga 

är bra, men är inte ett offer.  
 Att predika, dyrka Gud, att bedja och lära ut Guds Ord är bra, men är inte ett 

offer.  
 Att besöka sjuka, evangelisera bland fångar och ta hand om föräldralösa barn 

är bra, men är inte ett offer.  
 Att bygga sjukhus och kliniker i främmande länder för att hjälpa dessa folk är 

bra, men är inte ett offer. 



 

 När Gud önskade hur han ville bli dyrkad, bidrog Abel med ett köttoffer, det 
förstfödda i sin hjord och Gud var nöjd med det, men Kain gjorde ett fruktoffer 
och Herren såg inte till hans gåva. 1 Mos. 4:3-5 

 Jesus blev det slutliga offret genom att gjuta sitt eget blod på korset; därför 
behöver vi inga mer blodsoffer. Hebr. 9:22-26 

 Fastande är att neka våra kroppar matens behag. När vi fastar ger vi därför 
inte något av vår tid, våra pengar eller materiella ting, utan vi ger oss själva 
som ett levande offer. Rom. 12:1 

 Att neka våra kroppar mat är ett sant offer, ty då är vi villiga att ge av 
vårt eget kött för att Gud skall göra det vi ber om! Därför har Gud sagt 
att när vi utför just denna handling, är det värt långt mer än något annat 
och det kommer att göra att Gud hör varje begäran vi gör i Jesus.  Joel 
2:12-21 

 Eftersom Gud har lovat djävulen en lika chans, så har också djävulen fått 
tillåtelse att styrka människor i Satans rike när de fastar och beder till 
djävulen.  

 Jesus kom för att förstöra Satans verk, men det kan bara ske om Guds folk 
förstår hur de skall göra, men att klaga på ondskan blir allt mer vanligt. Var 
finns Guds kraft? Den finns i våra magar! 1 Joh. 3:8 

GUDS PLAN FÖR VÅR FÖRSAMLING  
Vår kyrka arbetar inte bara i Sacramento utan i hela världen. Om alla som har 
samband med vår kyrka skulle gå med på att fasta en gång i veckan, så tror jag 
att vi kommer att få se en väckelse och ett uppvaknande. Jag ber dig härmed att 
förena dig med mig i ett års fasta som kommer att börja varje lördag kl. 14.00 och 
vara till kl. 14.00 på söndag eftermiddag. Under de 24 timmarna kommer vi att 
dricka endast vatten, och medan vi gör våra olika saker skall vi bedja och söka 
Herren så han sänder sin kraft och bryter Djävulens grepp över de ofrälsta ibland 
oss.  
Jag är medveten om att några av er har problem med diabetes och inte kan delta 
i sådana här andliga offensiver, men alla ni som är friska, kan ni vara med? 
Kontakta mig och tala om att ni står med mig. 
 

ÄR DU VILLIG ATT OFFRA DIN MAGE I 24 TIMMAR?   
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 



TILLKÄNNAGIVANDE 
 
Pastor John S. Torell i Resurrection Life of Jesus Church kallar dig som är 
bekant med vår världsvida mission att tillsammans med hans församling förenas i 
bön och fasta i tolv (12) månader.  Vi ber Gud om följande:  

1. Att bryta Satans makt och fäste 
2. Att miljoner människor blir frälsta 
3. Att få avfällingar att vända tillbaka 
4. Att fria de som är besatta   
5. Att hela de som är sjuka  
6. Att sända människor till vår kyrka 
7. En ökning i bibelstudiegrupperna runt världen som använder vårt material.  
8. Att stärka kyrkans ekonomi så vi kan göra mer för vår herre Jesus Kristus.  

Vår fasta med bön börjar den 12 maj 2007 och vi kommer att hålla på i tolv (12)  
månader framåt. Denna fasta börjar varje lördag kl. 14.00 och slutar kl. 14.00 på 
söndag eftermiddag. Du skall bara dricka vatten och inte äta någon mat. Den 
som bor någon annanstans än i USA kan följa den tids-zon de är i. People living 
in different parts of the world will follow the time zone they are in. 
 

MITT ÅTAGANDE FÖR FASTA OCH BÖN 
 
Jag vill förena mig med mina bröder och systrar i Kristus i en period av bön och 
fasta för att få ett genombrott i andevärlden, så att människor blir frälsta, helade 
och lösta från Satans rike.  
Med Guds hjälp skall jag göra mitt bästa för att förbli trogen detta åtagande, och 
på samma gång, hjälp mig himmelske Fader att växa i anden från dag till dag. 
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