Lukas 4:1–13
Uppenbarelseboken 12

Två skapelser: den synliga och den osynliga
Synlig: växter och djur, berg och oceaner, stjärnor och planeter
Osynlig: änglar och demoner
Historien bakom de fallna änglarna berättas i Uppenbarelseboken 12:
– strid i den himmelska världen
– djävulen och hans änglar slängdes ut
– hela den andliga världen är indelad i en militär hierarki
De goda änglarna tjänar Gud och oss människor (Hebreerbrevet 1:14; Matteus 18:10)
Inga änglar ska tillbes!
De onda andarna försöker förleda oss till att tillbe dem i stället för Gud.
Detta fördöms uttryckligen i Bibeln: 5 Moseboken 18:10–11
Kampen med den andliga världen var ständigt närvarande i Jesu liv:
– Herodes barnamord i samband med Jesu födelse
– frestelsen i öknen
– Jesu förkunnelse om Guds rike är ett frontalangrepp på djävulens rike
(Markus 1:15; jfr Johannes 14:30)
– de onda andarna reagerar på Jesu närvaro med vrede och förtvivlan: Markus 1:24
I Norden är den Ondes huvudstrategi att göra sig så osynlig som möjligt
I Afrika och Asien är det i stället att göra sig synlig och skrämmas
Som kristna ska vi inte leta upp de onda andarna.
Men vi ska veta att när Gud är å färde, då kommer även fienden att mobilisera sina trupper
Ordspråk: ”När Gud bygger en kyrka bygger djävulen ett kapell.”
Som Jesu lärjungar har vi fått makt över de onda andarna: Lukas 9:1–2
Den definitiva segern öven ondskan skedde på korset
1 Johannesbrevet 5:19
– två riken
– två herrar
– två medborgarskap
Efesierbrevet 6:12
Den mest grundläggande andliga kampen är den som utspelar sig om varje människas själ:
2 Korinthierbrevet 4:4
Kampen blir ofta synlig i samband med:
– mission och evangelisation
– att vi är nya i tron eller ska gå in i något som är viktigt för våra andliga liv
– att vi går in i någon form av kristet ledaruppdrag
Exempel: mitt arbete med nyårslägret Livskraft Norr

Några begrepp i den andliga kampen:
– ”gå emot” den Onde – jfr Matteus 16:23
– ”binda” den Onde – jfr Matteus 12:29
– bryta ner ”fästen” och ”tankebyggnader” – jfr 2 Korinthierbrevet 10:3–6
Den mest påtagliga kampen är ofta den som handlar om våra egna hjärtan
Anfäktelsen: tankar, känslor eller erfarenheter som vill ta vår frimodighet
och vår frälsningsglädje ifrån oss
Det andliga, psykologiska och sociala vandrar hand i hand!
En viktig del av att växa som kristen är att lära sig identifiera vad som är ett uttryck
för den Ondes attacker, och vad som bara har naturliga orsaker
Bibelord att citera när vi talar till den Onde:
2 Timotheosbrevet 1:7; 1 Johannesbrevet 4:4; Filipperbrevet 4:7
Kraften i den andliga kampen ligger alltid i att hänvisa till Jesu seger
och till Guds ord och löften
Jfr trons rustning: Efesierbrevet 6:10–18
– att ”klä på sig” denna rustning är detsamma som att ”klä på sig” Kristus!
– viktigt att klä på sig hela rustningen
– sanningens bälte
– rättfärdighetens pansar
– den beredskap som fridens evangelium ger
(Bibel 2000: villigheten att gå ut med budskapet om fred)
– trons sköld
– frälsningens hjälm
– Andens svärd, som är Guds ord (det enda offensiva vapnet)
Romarbrevet 8:38–39

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen?
2) Kommer du från en kristen tradition där det talas mycket eller lite om dessa saker?
Vad avgör när det blir för mycket eller för lite?
3) De flesta moderna svenskar tror inte på någon ond makt.
Hur förklarar man då de fenomen som Bibeln knyter till djävulen och de onda andarna?
4) Hur ska man tänka kring svordomar?
Är det neutralt att ”åkalla” den Onde till exempel när man blir arg?
5) Den andliga kampen är ett stort ämne. Passa gärna på att ställa dina frågor – och dela
dina erfarenheter – både om den andliga kampen och om den andliga världen i stort!

1) Hur har du upplevt den andliga kampen i ditt eget liv? Kan det ha funnits tillfällen
/erfarenheter som du inte tolkade som andlig kamp, men som faktiskt var det?
Eller tvärtom: situationer som du tolkade som detta, som troligen var något annat?
2) Läs igenom Ef 6:10-18 (SFB:s översättning)
– Har du ”hela Guds vapenrustning” på dig?
Vilka områden faller sig mer eller mindre naturliga att ”ikläda” sig?
3) Be igenom Ef 6:10-18
– ”Ikläd” dig varje del av Guds vapenrustning.

Avsluta med att be om blodets beskydd över dig själv och din familj.
– Om du vill kan du göra denna bön till en daglig vana!)
Även Gamla testamentet talar i olika sammanhang om den Onde.
De texter som har betytt mest för att forma kyrkans syn på djävulen är:
1 Moseboken 3; Job 1:6–12; 2:1–10; Hesekiel 28:11–19; Jesaja 14:12–15.
Vad gör du själv för iakttagelser när du läser dessa texter?

Har du tidigare erfarenheter av det ockulta, som du skulle vilja prata mer om och kanske be
kring? Kontakta en erfaren själavårdare, så att ni får möjlighet att prata om detta!

De tre stridsfälten av Francis Frangipane (Evangelie 2008)
Från helvetets brevskola av C S Lewis (Libris 2010 och tidigare)
Kapitlet ”Anfäktelse”, s 64–69, och ”Befrielse”, s 180–186,
i Olof Edsingers bok Korsets väg och korsets kraft (Libris 2011)
Taggen ”Andlig kamp” på bloggen EfterKristus

Ockulta erfarenheter av Olof Edsinger (EFS i Mikaelskyrkans upprättelsekurs) [start vid 1:26]:
http://efsiuppsala.se/mikaels/sjalavard-och-upprattelsekurs/

