Lektie 7

DEN ONDE ENGEL
Har du nogensinde undret dig over, hvorfor der er så megen
sorg, sygdom og død? Eller hvorfor folk lyver og snyder og stjæler.
Vi lærte, at Gud skabte en perfekt, smuk verden. Han skabte
også to perfekte mennesker og gav dem en dejlig have som hjem. Gud gav
dem faktisk alt, hvad deres hjerte kunne begære.
Ja, og så er det trist at måtte sige, at en oprørsk engel i himlen
fik gjort en ende på al glæde, fred og lykke på jorden. Lad os finde ud af
mere om, hvor han kom fra og hvad der vil ske med ham til sidst.
1. Hvor kom Satan fra? (Luk 10,18) _____________________________
2. Hvordan kom han her til jorden?(Åb 12,7-9) ___________________
____________________________________________________________
Bem.: Satan eller Lucifer og de onde engle kæmpede imod Jesus og hans
gode engle. Da Satan og hans engle blev smidt ud af himlen, kom de til
planeten Jorden.
3. Hvilken slags skabning var Satan til at begynde med? (Ez 28, 11-16)
____________________________________________________________
Bem.: Den”beskyttende kerub” er beskrivelsen af den engel, som stod ved
siden af Guds trone i himlen. Denne engel var en af de højst ærede skabte
væsener. Selvom Lucifer blev skabt fuldkommen, gjorde han sig selv til
djævel ved at gøre tingene på sin egen måde i stedet for at gøre dem på
Guds måde.
4. Hvad førte til Lucifers synd og oprør ? (Ez 28,17) _______________

Bem.: Lucifers skønhed og stilling gjorde, at han lidt efter lidt blev for
stolt. Han var ikke tilfreds med sin stilling, for han tænkte, at han var for
god til den.
5. Hvad mål satte Satan for sig selv? (Es 14,12-14) _________________
____________________________________________________________
6. Hvad gør Satan krav på tilhører ham, efter at han har bedraget
Adam og Eva? (Luk 4,5-6) _____________________________________
Bem.: Da Gud gav Adam og Eva jorden, så de kunne herske over den,
besluttede Satan, at han ville overtage kontrollen af den. Det er derfor han
fik Adam og Eva til at synde. Nu erklærer han, at det er ham, der har magt
over jorden.
7. Hvem pålægger menneskeheden dens lidelser og bekymringer?
(Job 1,6-7; Luk 13,10-11 og 16.) ________________________________
____________________________________________________________
8. Hvorfor har Djævelen så travlt med sine onde gerninger nu? (Åb
12,12) ______________________________________________________
9. Hvad er det, Satan nu er i gang med? (1 Pet 5,8) ________________
____________________________________________________________
Bem.: Satan ønsker at ødelægge vores liv. Den lille stemme, der kommer til
dig og siger: ”Gør det,” og du ved, det er forkert – den stemme kommer
fra Satan. Den lille stemme, der kommer til dig og siger: ”Nej, det er
forkert,” kommer fra Helligånden.
10. Hvem kan give os den hjælp, vi har brug for, så vi kan modstå
Satans fristelser? (Fil 4,13; Hebr 2,18) ___________________________
____________________________________________________________

11. Hvad vil der ske med Satan og hans onde engle til sidst (Ez 18,1819; Matt 25,41) ______________________________________________
____________________________________________________________

Konklusion: Helt til sidst vil Gud ødelægge Satan og hans engle. Synd og
sygdom, sorg og død vil forsvinde for altid. Han vil tage sine børn med
sig, så de kan være hos ham i himlen.

Kære Gud,
Selvom Satan er en ond engel og ønsker at ødelægge mit liv, så er jeg
så glad for, at Du er mere magtfuld end han. Hjælp mig med at
forblive nær ved dig, så Satan ikke kan gøre mig fortræd eller friste
mig. Jeg er så glad for, at du er meget stærk og magtfuld og at du
elsker mig og ønsker at hjælpe mig.
Din ven _____________________________________________________

NØGLE TIL LEKTIE 7
Sp. 1 - Fra himlen
Sp. 2 - Han blev smidt ud af himlen og styrtet til jorden.
Sp. 3 - Han var en salvet kerub – fuldkommen og smuk
Sp. 4 - Hans hovmod
Sp. 5 - Satan ville gøre sig lig med Gud
Sp. 6 - Jorden eller verden
Sp. 7 - Satan
Sp. 8 - Han ved, at hans tid er kort
Sp. 9 - Han leder efter nogen at sluge
Sp. 10 - Gud/Jesus
Sp. 11 - De vil omkomme i ilden

