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DEL 9 ANDLIG STRID  
 
Varje kristen vet att lärjungaskap är en kamp. På ett personligt plan: Varför har vi 
det så svårt att få till bönen? Varför är det så svårt att älska och att förlåta? Varför 
berättar vi inte mer i klarspråk för andra om Jesus Kristus? Varför fortsätter vi att 
vara själviska, avundsjuka och högmodiga? Varför faller relationer sönder hela 
tiden? På ett internationellt plan: Varför finns det så mycket hat, våld och krig? 
Varför förgör vi oss själva på denna jorden? Frågorna är utan slut.  

I Bibeln får vi två huvudsvar på dessa frågor. För det första, i vårt uppror mot Gud 
har vi blivit fångar under synden: ”Jag förstår inte mitt sätt att handla”, skriver 
Paulus. ”Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag” (Romarbrevet 
7:15). För det andra, vi är involverade i en andlig strid, där djävulen konstant 
försöker att förvränga Guds vilja för våra liv.  

1. Blicka tillbaka på det senaste året. Har du under denna period reflekterat något 
över den andliga striden som vi ständigt befinner oss i?  

2. Varför tror du att många människor i västvärlden har svårare att tro att djävulen 
(synonymt med satan) existerar än att Gud existerar?  

3. Beskriv din bild av djävulen. Vad tänker du exempelvis om hans karaktär, 
handlingsmönster och slutliga öde?  
 

4. På vilket sätt förändras förhållandet till djävulen när man blir en kristen? Vilka är 
de praktiska konsekvenserna av detta?  

 

DJÄVULEN/SATAN  

I Bibeln omnämns han också som:  

Orm   Första Moseboken 3:1  

Frestare   Matteusevangeliet 4:3 

Mördare   Johannesevangeliet 8:44  

Lögnare   Johannesevangeliet 8:44   

Den Onde    Första Johannesbrevet 2:13 

Anklagare    Uppenbarelseboken 12:10 
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5. Vad är skillnaden mellan att vara frestad till synd och att faktiskt synda? Varför är 
det viktigt att vara medveten om denna skillnad?  

BIBELVERSER ATT MEMORERA  

Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska 
angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan 
mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot 
ondskans andekrafter i himlarymderna.  

Efesierbrevet 6:11–12  

6. Läs Efesierbrevet 6:10–20. Vad uppmanas vi att göra?  

7. Här nämner Paulus sex saker som ingår i en kristens vapenrustning. Vad tror du 
att var och en av de här sakerna betyder i praktiken?  

8. Vad kan man lära från Matteusevangeliet 4:1–11 om den andliga striden?  

9. Vilken roll har bönen i den andliga striden?  

10. Vad har satan för strategier när det gäller den kultur och det samhälle vi lever i 
idag?  

”I fråga om djävlarna kan mänskosläktet råka ut för två 
villfarelser, bägge lika stora men av diametralt motsatt slag. Den 
ena är att inte tro på deras existens. Den andra är att tro på dem 
och ha ett överdrivet och osunt intresse för dem. Själva är de lika 
förtjusta över bägge dessa villfarelser och hälsar med samma 
tillfredsställelse en materialist och en person som är ett offer för 
religiös vidskepelse.”  

C.S. Lewis (1898–1963), författare och teolog  

 


