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DOMSTOLSBYGGNADEN I HIMLEN 
 Djävulen och hans fallna änglar har blivit utdrivna ur Himlen och är förvisade 

till Jorden. Men i Jobs bok står det att Satan regelbundet kommer inför Gud 
för att anklaga Honom angående människorna på Jorden. Job 1:6-12 

 I Daniels bok får vi en glimt av en rättsstruktur med ett domstolsförfarande 
som existerar, med Guds heliga änglar som har myndighet över politiska 
strukturer på Jorden. Dan. 4:13-17 

 Jesus sade att Satan hade begärt att få sålla Petrus som vete. Luk. 22:31-32 
 Det Nya Testamentet säger oss att av treenigheten – Fadern, Sonen och den 

Helige Ande – är det Jesus som är Skaparen. Joh. 1:1-4; Kol. 1:12-19; 
Hebr. 1:1-3 

 Aposteln Paulus säger oss att Jesus regerar för närvarande. 1 Kor. 15:22-28 
 Den slutsats som jag därför kommer till, är att Jesus är den som 

konfronterade Satan som det beskrivs i Jobs bok, och att det måste finnas en 
"domstolsbyggnad" i Himmel nr två som Satan har tillgång till, och som är 
samma domstol i vilken han blev prövad och dömd till den Brinnande Sjön. 
Som resultat av detta, diskuteras alla troende i Kristus i denna 
domstolsbyggnad, och Djävulen har rätt att kräva att de undersöks, 
precis som vittnen i en jordisk domstol blir korsförhörda av en fientligt 
sinnad advokat.   

 Vi lär oss från Jobs bok, att eftersom inget är heligt för Djävulen, kommer han 
att kräva att kristna utsätts för ett maximalt tryck för att kunna knäcka dem 
och dra vanära över Gud. Satan kan använda nära och kära (man, fru, barn, 
vänner) för att angripa en kristen med otäcka svordomar och annat, för att få 
dem att explodera och förstöra sitt vittnesbörd. 

 När vi begrundar aposteln Paulus liv, är det uppenbart att Djävulen låg efter 
honom som en kamphund. Läs Paulus egen beskrivning av de fruktansvärda 
övergrepp han uthärdade: 2 Kor. 11:22-30 

 I de följande verserna säger Paulus att han hade fått en Satans ängel (en 
andlig, demonisk varelse) som plågade honom. 2 Kor. 12:6-9 

 Djävulen kunde inte bryta ner Paulus; istället var det så att ju mer han led, ju 
mer prisade han Gud och utförde sin gärning. verserna 10-13 



SAMMANFATTNING 
 Änglar är skapade varelser som är eviga. De skapades med en fri vilja men 

det fanns ingen pardon när de syndade. 
 Människor är skapade varelser med en själ som är evig och aldrig kan dö. 

Människorna skapades med en fri vilja och möjligheter att bli frälsta, om de 
vänder sig bort från sina synder och ångrar sig. Jes. 55:6-11 

 Satan kan inte ta din frälsning ifrån dig men han kan förstöra ditt vittnesbörd 
och lura dig på din eviga lön i Himlen, och reducera dig till ett helgon som är 
utan härlighet. Rom. 8:31-39; 1 Kor 3:11-15 

 
ÄR DU KLOK NOG ATT FÖRSTÅ DESSA SANNINGAR ELLER ÄR DU 
ÖVERLISTAD AV DJÄVULEN? 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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