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DE TVÅ RIKEN
Det finns två andliga riken på jorden: Guds rike och Satans rike.. Matt 12:24-28
Människan lever i den fysiska världen och styrs av Guds fysiska och andliga
lagar. Som sådan är varje människa en medborgare i ett av dessa andliga riken.
En baby blir automatiskt en medborgare i Satans rike. Genesis 8:21; Psal 51:5;
Job 14:1-4; Joh 3:5
Det är vid tidpunkten för frälsningen som en person överförs till Guds rike. Efe
2:1-3; Kol 1:10-14

UTÖVA DIN RÄTT ATT AVVISA SATANS RIKE
När en person blir frälst, blir han en ny skapelse. 2 Corinthians 5:16-17
Djävulen och hans befälsordning vill inte låta dig komma undan, så de försöker
att snärja och lura dig att ge upp din nya frihet i Kristus.
Efe 6:10-18; 2 Kor 10:3-6

SATANS RIKE
Satan är härskare. John 14:30; 16:11; 2 Kor 4:4; Efe 2:4
Det finns ett stort antal fallna änglar under hans befäl av olika rang och makt som
anges i Efe 6:12 och Revelation 12:7-9.
Satan är en skapad varelse och kan bara vara på ett ställe åt gången. Han
kan bara höra en konversation i taget och har inte möjlighet att övervaka
alla människor på denna jord samtidigt.
Hans fallna änglar har samma begränsningar och det bästa sättet att förstå
dessa begrepp är att likna Satan och de fallna änglarna med människor. Jag kan
bara lyssna på en person i taget, jag kan bara följa en person åt gången. Om jag
vill kontrollera mer än en person, måste jag skapa en kommando struktur av
människor som kommer att lyssna och övervaka människor för mig.
Mycket få amerikaner har någonsin sett en amerikansk president personligen.
Presidenten vet inte allt om varje amerikan, och kan inte själv övervaka varje
person som bor i denna nation. För att ha kontroll, har ett system införts som
består av olika sorters polis, skatteverket, Homeland Security (i USA) agenter,
etc. Det behövs miljontals människor för att genomdriva regler som en
amerikansk president är tänkt att genomföra genom konstitutionen och lagar som
antas av kongressen.

8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681
Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

Under de senaste 20 åren har datorer har blivit mer sofistikerade och kraftfulla,
och tillsammans med övervakningsutrustning och programvara, kan ett system
övervaka befolkningen och hjälpa till att hålla dem under kontroll.
Varje person som gör uppror mot systemet är ett mål för gripande och åtal, vilket
för det mesta leder till fängslande.
Satan har byggt ett övervakningssystem, och eftersom de fallna änglarna är inte
är synliga för en människa, kan de infiltrera, besätta eller förtrycka en person och
styra deras beteende. Matt 17:14-21
Även om den mänskliga befolkningen är cirka 8 miljarder, är det en sådant stort
antal demoniska enheter att varje människa kan utsättas för tusentals av dessa
fallna varelser.
Genom observation, är det min uppfattning att fallna varelser i Satans rike har
förmågan att läsa tankar en människa.
Eftersom djävulen bara kan vara på ett ställe åt gången, kan du utgå från att du
aldrig har haft ett personligt besök av honom. Han måste sköta sitt kontor och
regera hans fallna änglar, och om han personligen vill attackera en person,
kommer det att vara en person med högt ledarskap. Det finns två sådana
registrerade fall där Satan attackerade en person eller gav dem hans personliga
ledning. Job 2:1-7; Revelation 13:4-9
Aposteln Paulus gör detta tydligt i sin undervisning om andlig krigföring.
Efe 6:10-12
Djävulen har blivit avsatt av Jesus, och hans rike är under kontroll av Guds
heliga änglar, så djävulen måste följa de andliga lagar som fastställts av Gud.
Man bryter Guds lagar när man lever i synd, och det ger djävulen laglig rätt att
kontrollera (binda) den personen.
När Satan vill testa en troende i Kristus, måste han först söka tillstånd av Jesus,
och han är inte tillåten att gå utanför de gränser som fastställs av Gud. Luke
22:31-32

GUD’S RIKE
Guds rike är inte ett politiskt eller geografiskt kungarike, men existerar genom
varje troende människa på jorden. Luk 17:20-21; John 18:36-37
Jesus sa upprepade gånger till sina anhängare att Guds rike är nära.
Matt 10:7; Mark 1:14;
Jesus förutspådde att några av åhörarna i en av hans prediknings möten inte
skulle dö, förrän de fått sett Guds rike kommit till makten.. Luk 9:27
Guds rike är inte i framtiden, det är här och nu. Vid tidens slut kommer Jesus att
leverera Guds rike upp till Fadern. 1 Kor 15:22-28
Guds rike bildades det ögonblick då Jesus återuppstod från det döda. Matt
28:18; Revelation 1:12-18

Apostlarna förstod inte ordet "Guds rike", och likställde det med "The Kingdom of
Israel." Apo 1:4-8
Den goda nyheten är att Guds rike har varit med människan sedan Jesu
uppståndelse och är fortfarande med oss. Det behagade Fadern att ge oss
nycklarna till Guds rike. Matt 16:13-19; Luk 12:29-32

VEM HAR BESTÄMMER I GUDS RIKE?
Jesus är Kung I Guds rike. Efe 1:15-23
Den underbara nyheten är att Jesus sände den Helige Ande för att ansvara för
Guds rike på jorden. John 16:7-15
Den Helige Ande är inte begränsad som Satan, han är inte en skapad varelse,
Den Helige Ande är Gud, och har alla Guds egenskaper. Sak 4:6
Den helige Ande har till sitt förfogande alla Guds heliga änglar. Heb 1:13-14

UTÖKA GUDS RIKES DOMÄNER
Guds rike utvidgas varje gång en person föds på nytt. När en troende börja utöva
sin auktoritet och makt, är Guds rike etablerat i hemmet, på arbetsplatsen, i bilen
och där den troende är belägen. Luk 10:17-22
En väckelse sker i en troende när han ångrar sina synder och tar sin plats i Guds
rike.
En väckelse i en kyrka äger rum när ett antal troende uppleva denna förnyelse
samtidigt.
Resultatet blir ett uppvaknande bland de otroende, som kommer att övertygas av
den Helige Ande och bli född på nytt genom tron på Jesus Kristus.
Ett uppvaknande kommer att förändras en stad, län, stat och slutligen nationen.
Det är glädje i det Land där Guds folk styr. Ords 29:2
VAD ÄR DIN ROLL I GUDS RIKE?
Kom ihåg, det inte är lika viktigt hur du börjar din frälsningsväg som hur du
avslutar den!
HAR DU ÖRON ATT HÖRA MED?

