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SATANS HÖGRE RÄTT
Det finns två platser i Bibeln där det står talas om Satans högre rätt att utmana
och pröva en gudsmänniska:
1. Job blev angripen för att han vandrade med Gud. Job 1:6-21; 2:1-9
2. Aposteln Petrus angreps 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
Få kristna har förstått att detta krig i himlen var en stor katastrof som omfattade
hela universum. Ingen del av det förblev orörd; den eldkraft som användes av de
de två stridande parterna förstörde hela planeter liksom hela solsystem. Vi kan
se de förstörda områdena på bilder av månen och Mars. Upp. 12:7-10
Det finns så många änglar att Gud inte kunde skriva antalet i siffror. Hebr. 12:22
De skapades alla med en fri vilja och tvingades att välja mellan att stå på Guds
sida eller följa Lucifer i upproret. Vi vet inte hur lång tid Lucifer hade på sig att
fresta änglarna, hur länge de tilläts utveckla sina vapensystem eller hur länge
kriget varade. Men det står klart att det inte var någon kort period jämfört med
mänsklig tidsmätning.
En tredjedel av änglarna förkastade Gud och gjorde gemensam sak med Lucifer.
Upp. 12:4
Profeten Jesaja fick en del av uppenbarelsen om detta, liksom profeten Hesekiel.
Det gemensamma budskapet från Gud som dessa profeter erhöll om denna sak
var kraften av Lucifers förförelse, samt den förstörelse som blev resultatet.
Jesaja 14:12-17; Hesekiel 28:11-19
Gud deltog inte i detta krig, det utkämpades helt och hållet av änglar!
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DOMSTOLSFÖRFARANDET I HIMLEN
1 Kon. 22:19-23; Daniel 4:13-17; Job 1:6-7; 2:1-2

DOMEN ÖVER SATAN
Vi har inte fått en samlad del av Bibeln som beskriver exakt vad som hände efter
detta krig eller hur det gick till när Satan togs tillfånga, men Bibeln säger att han
dömdes med sina änglar till den Brinnande Sjön. Matt. 25:41; Upp. 20:10
Den slutsats vi kan dra av detta är att domens verkställande av Satan har stått
kvar, eftersom han ännu är lös på jorden. I vårt rättssystem kan en människa bli
dömd för ett brott men har ändå rätt att överklaga domen. Efter att ha undersökt
all bibelord om denna sak, drar jag slutsatsen att Satan anklagade Gud för att
vara orättfärdig, när han dömde en av sina skapelser till den Brinnande Sjön.
Denna utmaning blev känd bland änglarna och måste ha skapat tvivel i deras
sinnen, som höll fast vid Gud. Eftersom dessa änglar kommer att finnas med i
den nya Skapelsen (2 Petr. 3:7-13; Upp. 21:1), ville Gud se till att alla spår av
tvivel försvann. Därför skapades människan för att bevisa Guds rättfärdighet.
Rom. 3:20-26

JESUS ÄR DOMAREN
Eftersom Gud är källan till allt liv, skulle det ha varit lätt för honom att sluta med
att uppehålla livet på Lucifer och de avfallna änglarna, så hade de bara gått upp i
rök. Men Satans anklagelse skulle då ha funnits kvar hos de heliga änglarna och
därför begränsade Gud sig själv under överklagandeprocessen så att Satan inte
kunde säga att ”korten var märkta” mot honom från början. 1 Kor. 15:22-28
1. Satan har den lagliga rätten att angripa varje Guds verk här på jorden.
Han angrep nationen Israel, Jesu lärjungar, den apostoliska kyrkan, osv.
2. Satan har den lagliga rätten att utmana varje människa som tror på Gud
för att kunna förstöra dem och få dem att förbanna Gud. Varje människa
som trodde i Bibeln, mötte Djävulens vrede. Upp. 12:10-17
Aposteln Petrus kunde inte ha sagt det klarare än så här. 1 Petr. 5:8-9

KAN NÅGON SOM TROR PÅ JESUS VINNA SEGER?
Svaret är ett rungande JA! Men denna seger vinns inte i köttet. Den vinns bara
genom Kristi kraft och den Helige Ande. Joh. 15:1-5; Apg. 1:4-8
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?

