Läran om Änglar
I.

Änglars existens
A. Bibeln förutsätter deras existens.
1. 34 böcker (av totalt 66) hänvisar till änglar.
2. Kristus undervisade om deras existens (Matt 8:10; 24:31; 26:53 etc.).
B. Bibeln beskriver deras skapelse.
1. Änglar skapades av Gud (Ps 148:2, 5; Kol 1:16). Endast Gud är utan
begynnelse (1 Tim 6:16).
2. Änglar skapades innan världen och människan (Job 38:6, 7).
3. Änglar skapades till att vara heliga (Hes 28:15; Jud 6).

II. Änglars egenskaper
A. Änglar är personliga varelser.
1. De har intellekt (Matt 28:5; 1 Pet 1:12).
2. De har känslor (Job 38:7; Luk 2:13; 15:10).
3. De har vilja (Jud 6).
B. Änglar är andevarelser.
1. De existerar som andar - inte med materiella kroppar (Heb 1:14).
a. En ängel kan bara vara på ett ställe åt gången (Dan 9:21-23; 10-14).
b. Även om de är andevarelser kan de uppenbara sig i mänsklig form
(i drömmar - Matt 1:20; i naturlig syn med mänskliga funktioner 1 Mos 18:1-8; 22; 19:1; ses av vissa och inte av andra - 2 Kung
6:15-17).
2. De kan inte fortplanta sig (Mark 12:25).
3. De dör inte (Luk 20:36).
C. Änglar har uttryckbara egenskaper i större grad än människor men
....................mindre än Gud.
1. De har bättre förstånd än människor (Matt 24:31; Luk 1:13-16) men inte
Gud.
2. Deras makt överträffar människors (2 Pet 2:11; Apg 5:19) men inte Guds.
D. Änglar är organiserade och har olika klasser/grader. En “ärkeängel”,
Mikael, är namngiven (Jud 9). Det finns även “furstar” (Dan 10:13), “serafer” (Jes

6:1-3) och “keruber” (1 Mos 3:24).

III.

Änglarnas uppgift
A. De tillber Gud. Änglar är ständigt upptagna med tillbedjan av Gud (Upp 4:6-11)
genom att beskriva hans egenskaper (Jes 6:3) och genom att sjunga lovsång (Upp
5:8,9).
B. De betjänade Kristus. Änglarna tillkännagav hans födelse (Luk 1:26-33; 2:13),
beskyddade honom (Mt 2:13), stärkte honom (Matt 4:11; Luk 22:43), och
uppenbarade hans uppståndelse för människor (Matt 28:6) och hans himmelsfärd
(Apg 1:10,11).
C. De är en förlängning av Guds styre. Änglarna är Guds tjänare (Ps 103:29; Heb
1:7) och budbärare (Luk 1:19; 2:8-14). De kan vara inblandade med att kontrollera
naturen (Upp 7:1; 16:3,8,9), nationer (2 Kung 19:35) och Satan och demoner (Dan
10:13,21; 12:1). De kommer att utföra Guds framtida domar (Matt 13:3; Upp 15:1;
16:1-21).
D. De beskyddar Guds folk. Änglar sänds för att tjäna de troende (Heb 1:14). De
beskyddar de gudaktiga (Ps 34:7; Dan 6:20,23), står emot våra fiender (Ps 35:4,5)
och är specifikt tilldelade uppgiften att beskydda individer (Matt 18:10). De är Guds
ombud som förmedlar bönesvar (Apg 12:7) och även materialiserar Guds utrustning (1
Mos 21:17-20; 1 Kung 19:5-7).
E. De hjälper troende vid dödsögonblicket (Luk 16:22, Jud 9).

Läran om Satan
I. Satans existens
A. Sju Gammaltestamentliga böcker och alla författare i Nya testament talar
......om Satan.
B. Jesus nämnde Satan (Matt 13:39; Luk 10:18; 11:18).

II. Satans personlighet och namn
A. Personlighet - han har intellekt (2 Kor 11:3), känslor (Upp 12:17) och vilja
.......(2 Tim 2:26).
B. Namn - Han kallas Satan, djävulen (förtalare), Lucifer (morgonens son),
Beelsebul (flugornas herre - Matt 12:24), Beliar (laglös - 2 Kor 6:15), den onde

....... (1 Joh 5:19), frestaren (1 Tess 3:5), denna världens furste (Joh 12:31), denna
.......tidsålderns gud (2 Kor 4:4), härskaren över luftens välde (Ef 2:2), brödernas åklagare
(Upp 12:1), ljusets ängel (falskt ljust - 2 Kor 11:14), ormen (Upp 12:9) och draken
......(Upp 12:3).

III. Satans egenskaper
A. Han är ett skapat änglaväsen. Han skapades som en del av änglavärlden
........(Ef 6:11,12; Hes 24:18) och hade den högsta rangen av dem alla (Hes 28:12-14).
B. Han är de rättfärdigas fiende. Han är en mördare och lögnare (Joh 8:44),
........åklagare (Upp 12:10) och vår motståndare (1 Pet 5:8).
C. Han är en begränsad varelse. Han är begränsad av Gud (Job 1:12). Han är inte
jämställd med Gud (1 Joh 4:4). Han är inte allvetande, allsmäktig eller oändlig på
något sätt. De troende kan med Guds hjälp kan motstå honom (Jak 4:7).

IV. Satans fall
Nyckelställen - Hesekiel 28, Jesaja 14
A. Hes 28:11-19 är en profetisk klagosång om “kungen i Tyrus” som beskrivs
på ett sätt som passar Satans fall och inte blott en mänsklig kungs. Satan
skiljer sig från den mänskliga regenten in Tyrus i 28:2 (“furste”) och kallas “kung” i
28:12. Då Tyrus hade en mänsklig “regent”, var Satan den verkliga “kungen” i detta
onda rike.
B. Hans egenskaper - moraliskt fullkomlig (v. 12) och utan synd fram tills han föll
........(v. 15).
C. Hans utseende - fullkomlig skönhet (v 12b, 13)
1. Hans privilegier - fri tillgång till Edens lustgård (v. 12) och till Guds heliga berg
(= Guds närvaro - v. 14).
2. Hans rang - “kerub” (vs 14,16).
3. Hans dom a. Utdriven från Guds berg (v.16; Upp 12:4)
b. Kastad till jorden (v. 17).
c. Förtärd av eld (v. 18; Upp 20:10).
D. Jes 14:12-15 verkar också beskriva Satans fall. Satan manifesteras här
genom Babylons kung. Som i Hes 28 är Satan här beskriven som den verkliga
“kungen” bakom det onda kungariket Babylon.
1. Bilden av en “stjärna” och “fallit från himlen” (v.12) tyder på en övernaturlig
fullbordan. “Stjärnor” (v.12,13) är symboliska för änglavärld även på andra ställen

(Job 38:6,7; Upp 12:4).
2. De fem “jag skall” i vers 13 och 14 är bokstavligt sanna för Satan och bara
metaforiskt sant för Babylons kung. Det är stolthetens ultimata form (“jag skall
göra mig lik den Högste - v. 14) som passar Nya testamentets beskrivning av
Satans fall 1 Tim 3:6.

V. Satans aktivitet
Satan försöker att bekämpa Guds plan genom att främja ondskan på alla möjliga sätt.
A. Indirekt aktivitet - Han verkar indirekt genom världen (där han har stor frihet
.......och makt Joh 12:31; 1 Joh 5:19) och genom köttet (Gal 5:19-21). Världen, köttet och
.......djävulen är inte tre separata fiender för kristna. Snarare verkar Satan genom det onda
världssystemet(1 Joh 2:13-15) för att utnyttja den köttsliga naturen som fortfarande
strider inom oss (Rom 7:18; Gal 5:19-21).
Diagram:

B. Direkt aktivitet - Han verkar direkt genom villfarelse, frestelser, attack och
.......besatthet.
1. I Kristus tjänst
a. Han frestade Kristus (Matt 4:1-11)
b. Han försökte att omintetgöra Kristi verk (Joh 8:44; Matt 16:23; Luk
22:31).
c. Han besatte Judas för att åstadkomma hans förräderi (Joh 13:27).
2. I icke-troende.
a. Han förblindar deras sinnen för att hindra dem från att förstå
evangeliet (2 Kor 4:4).
b. När evangeliet hörs eller förstås försöker han hindra dess effekt.
(Luk 8:12).

c. Han använder förföljelse (Upp 2:10) och falska religioner (Upp 2:13)
för att hindra evangeliets effekt.
3. I troende.
a. Han frestar troende (till stolthet - 1 Krön 21:1-8; till materialism Joh 2:15; Jak 5:1-7; till omoral - 1 Kor 7:5; till lögn - Apg 5:3; till
modfälldhet - 1 Pet 5:6-10; till oförlåtenhet - 2 Kor 2:10,11 etc. ).
b. Han hindrar de troendes tjänst (1 Tess 2:18; Upp 2:10).
c. Han främjar villoläror bland de troende (1 Joh 4:1-4).
d. Han främjar vrede, bitterhet och oenighet (Ef 4:26,27; 2 Kor 2:5-11).

Läran om Demoner
I. Demoners existens och egenskaper
A. Deras skapelse - Gud skapade dem ursprungligen som del av änglavärlden
(Kol 1:16).
B. Deras fall 1. Bevis - det är tydligt att Satan har likasinnade anhängare (“onda andars furste”
- - Matt 12:24; “djävulen och hans änglar” - Matt 25:41). Demonerna beskrivs i
....Skriften (Dan 10:10-20; Matt 10:1; Ef 6:12).
2. Tiden - när Satan föll följde många änglar honom i upproret (demoner är fallna
änglar). En tredjedel av änglahären verkar ha fallit med Satan (Upp 12:4 –
.......bilden med Satan som “drake” and änglar/demoner som “stjärnor”).
C. Deras egenskaper –
1. Demoner är av naturen samma sorts andevarelser som änglarna. De är
personliga, intelligenta varelser.
2. Demoner är moraliskt sett onda (“orena andar - Matt 10:1; “onda” - Luk 7:21;
“ondskan/mörkret” - Ef 6:12).
a. De är vilseledande (1 Tim 4:1-3; 2 Kor 11:13-15).
b. De är omoraliska (1 Mos 6:4; Jud 6,7).
3. Demonerna är osynliga men kan också synas (Satan - Sak 3:1; Matt 4:9,
10; demonerna - Upp 9:7-10; 16:13-16).
4. Demonerna har stort intellekt. De kände Kristi identitet och makt (Mk 1:14,34;
5:6,7). De känner till sin egen framtida dom (Mt 8:28,29). De försöker
förutsäga framtiden (Apg 16:16). Deras kunskap är inte obegränsad. De har dock
lärt sig genom tusentals år av erfarenheter och iakttagande.
5. Demonerna har stor kraft (Mk 5:3; Apg 19:16; Upp 9:1-11).

II. Demonernas aktiviteter

Demonerna är engagerade med att utföra Satans onda planer (2 Kor 11:15). Vad
satan sägs göra (se ovan) är deras verk.
A. Demonerna främjar avgudadyrkan (3 Mos 17:7; 5 Mos 32:17; Ps 106:36-38).
Detta är uppenbart i primitiva kulturer.
B. Demonerna är aktiva i att hindra de troendes utveckling på alla möjliga
sätt (se Satans aktiviteter). De är avsiktliga och organiserade i dessa försök (Ef 6:1012).
C. Demonerna främjar villoläror (1 Tim 4:1).
D. Demonerna kan besätta och hemsöka människor (se tillägget).
1. De kan orsaka fysiska krämpor (stumhet - Matt 9:32,33; blindhet - Matt 12:22;
krampryckningar - Matt 17:15-18; Mark 9:20; självskada - Mark 5:5; 9:22).
2. De kan orsaka mentala störningar (tillbakadragenhet, nakenhet, smuts,
irrationellt beteende- Luk 8:27-29; självmordstankar - Mark 9:22).
3. De orsakar problem även för de troende, om Gud tillåter (Jobs problem
- Job 2:7-9; Paulus “törntagg” - 2 Kor 12:7).
E. Demonerna främjar själviskhet och oenighet i kyrkan (Jak 3:13-16).

