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PART 1: SATANS LAGLIGA RÄTT

Jag blev pastor år 1975, och sedan dess har jag tjänat i tre olika kyrkor, Lodi
Christian Life Center, Christians Life Ministries, och mitt nuvarande pastorat som
är Resurrection Life of Jesus Church. Min fru och jag upptäckte snart att det var
svårare att vara pastor än att vara evangelist.
När det blev motgångar då och då införde vi extra bönestunder, granskade oss
själva och klagade inför Gud med följande tilltal:
1. Gud, vad gör vi för fel?
2. Visa oss våra synder så vi kan omvända oss från dem!
3. Varför tycks alltid församlingar förstöras när de uppnår ett medlemsantal
av 50 personer?
Under årens lopp har jag anklagat mig själv för problemen och varit i upplösning
ibland. Jag predikade frälsning, helgelse, vattendop, dopet i den Helige Ande och
Jesu återkomst; med andra ord har jag predikat på samma sätt som det görs i
Apostlagärningarna.
Efter 33 år som pastor visade Gud mig sanningen i denna fråga, så nu vet jag.
Det är ett obehagligt svar som säkert upprör många kristna så mycket att de tar
avstånd från det. I det ögonblick en församling bildas och den Helige Ande
berör folket och de blir frälsta och fyllda med Guds kraft, skickar Satan in
demoniska krafter som vill förstöra kyrkan inifrån och se till att Guds verk
stoppas!
Men innan du blir arg och går din väg, skall vi ta en kort rundtur genom tiden och
använda Bibeln som vår guide på den turen.

EDENS LUSTGÅRD
Bibeln berättar att när Gud skapade jorden med alla dess varelser, var den god!
1 Mos. 1: 26-31
Du vet väl vem som dök upp litet senare i den vackra Lustgården? Djävulen, och
det tog inte lång tid för honom att bryta gemenskapen mellan människa och Gud
och tvinga Adam och Eva att lämna Lustgården. 1 Mos. 3: 22-24

SYNDAFLODEN
När väl Djävulen och hans fallna änglar tagit kontroll över människan, gjorde de
världen till en så förskräcklig, helvetisk plats att Gud tvingades att döda allt liv på
jordens och börja om på nytt här nere med bara åtta människor. 1 Mos. 6: 1-13
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TORNET I BABYLON
De syndiga människorna som levde före floden var borta och jorden återbefolkad
av Noa, hans tre söner och deras fruar. Medan åren gick började folk föröka sig i
högt antal och Satan visade sig igen. Gud blev tvungen att åter igen intervenera
för att slå Satans planer i spillror. 1 Mos. 11:1-9

VI SER PÅ GAMLA TESTAMENTET
Från Abrahams dagar fram till konung David fanns det inte en tid utan att Guds
folk blev attackerade av Djävulen. Under domartiden föll Israel oupphörligen i
Djävulens klor på grund av sin avgudadyrkan.
Under konungatiden trakasserades Israel och Judas ledare och folk oavbrutet av
Djävulen och blev hela tiden bedragna samt fick motta många straff från Gud.
Jesus visade hur demonbesättelsen kulminerade. Matt. 23: 13-15; Joh. 8: 39-59

JESUS FLYDDE INTE FRÅN DJÄVULEN
Så snart som Jesus startat sin offentliga verksamhet fick han ett besök av
Djävulen, som försökte snärja honom och förstöra hans uppdrag här på jorden.
Djävulen förlorade matchen. Luk. 4: 1-13
Jesus förföljdes ständigt av Djävulen; Judas var besatt av Satan, och följde efter
Jesus var han än gick. Joh. 6: 64-71

HUR ÄR DET MED DEN APOSTOLISKA KYRKAN?
Det tog inte lång tid innan Djävulen dök upp i den nyfödda och mäktiga och av
den Helige Ande genomsyrade kyrkan i Jerusalem. Apg. 5: 1-11
Gud ingrep snabbt och dödade detta lögnaktiga par, så Djävulen använde sig av
prövning som ett annat medel. Apg. 6:1-7

SATANS LAGLIGA RÄTT
Det finns två ställen i Bibeln där det berättas om Satans lagliga rätt att utmana
och testa en gudsmänniska:
1. Job attackerades därför att han vandrade med Gud. Job 1: 6-21; 2:1-9
2. Aposteln Petrus attackerades därför att han var en Jesu efterföljare.
Luk. 22:31-32
Det uppstod ett krig i Himlen mellan Gud och Satan. Satan förlorade och
försöker nu avvärja nu sin dom till den brinnande sjön genom att anklaga
Gud i den himmelska domstolen för att vara orättfärdig. Det är människans
lott att låta Gud bevisa hennes rättfärdighet. Därför kommer varje människa
som är född på nytt att bli utmanad av Satan och hans demoner för att
Satan skall kunna försöka misskreditera Gud!

Kriget i Himlen. Upp. 12:7-10
Domstolen i Himlen. 1 Kon. 22: 19-23; Dan. 4: 13-17; Job 1: 6-7;
2:1-2
Domen over Satan. Matt. 25: 41; Upp. 20: 10
Kom ihåg att de inte är så viktigt hur du börjar ditt liv efter frälsningen, men
det är viktigt hur du slutar det!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

