
  



Luk 11:14  En gång drev Jesus ut en ond ande 

som var stum. När den onda anden hade farit ut, 

talade den stumme och folk var förundrade.  

Luk 11:15  Men några av dem sade: "Det är 

med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas 

furste, som han driver ut andarna."  

Luk 11:16  Andra ville pröva honom och 

begärde ett tecken från himlen av honom.  

Luk 11:17  Men han visste vad de tänkte och 

sade till dem: "Ett rike som är splittrat blir 

ödelagt, och hus faller på hus.  



Luk 11:18  Om nu Satan skulle vara splittrad 

och i strid med sig själv, hur kan då hans rike 

bestå? Ni säger att det är med hjälp av 

Beelsebul jag driver ut de onda andarna.  

Luk 11:19  Men om jag driver ut andarna med 

Beelsebul, med vem driver då era söner ut 

dem? De blir alltså era domare.  

Luk 11:20  Men om det är med Guds finger jag 

driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått 

er. 

  



Luk 11:21  När den starke beväpnad vaktar sin 

gård får hans ägodelar vara i fred.  

Luk 11:22  Men kommer det en som är ännu 

starkare och besegrar honom, då tar han ifrån 

honom alla de vapen som han litade till och 

fördelar bytet.  

Luk 11:23  Den som inte är med mig är mot 

mig, och den som inte samlar med mig 

skingrar.  

 

 



Luk 11:24  När en oren ande har farit ut ur en 

människa, går den genom ökentrakter och söker 

efter en viloplats men finner ingen. Då säger 

den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag 

lämnade.  

Luk 11:25  När den kommer och finner det 

städat och snyggt,  

Luk 11:26  går den och hämtar sju andra andar 

som är ännu värre, och de går in och bosätter 

sig där. För den människan blir slutet värre än 

början."  



Mat 4:1  Sedan fördes Jesus av Anden ut i 

öknen för att frestas av djävulen.  

Mat 4:2  När han hade fastat i fyrtio dagar och 

fyrtio nätter blev han till slut hungrig.  

Mat 4:3  Då kom frestaren fram och sade till 

honom: "Om du är Guds Son, så befall att de 

här stenarna blir bröd." 
  



1Mo 3:1  Men ormen var listigare än alla 

markens djur som Herren Gud hade gjort. Han 

sade till kvinnan: "Har Gud verkligen sagt att ni 

inte får äta av alla träd i lustgården?"  
  



Apg 26:17  Och jag ska rädda dig från ditt eget 

folk och från hedningarna. Jag sänder dig till 

dem  

Apg 26:18  för att öppna deras ögon, för att 

vända dem från mörker till ljus och från Satans 

makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse 

och en plats bland dem som helgats genom tron 

på mig. 
  



Kol 2:15  Han avväpnade härskarna och 

makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när 

han triumferade över dem på korset. 

  



Upp 12:7  Och det blev strid i himlen: Mikael 

och hans änglar stred mot draken. Och draken 

och hans änglar stred,  

Upp 12:8  men han var inte stark nog, och det 

fanns inte längre någon plats för dem i himlen.  

Upp 12:9  Och den store draken, den gamle 

ormen som kallas Djävul och Satan och som 

förleder hela världen, kastades ner på jorden 

och hans änglar kastades ner med honom. 

 

  



Upp 12:10  Och jag hörde en stark röst i himlen 

säga: "Nu tillhör frälsningen och makten och 

riket vår Gud och väldet hans Smorde, för våra 

bröders åklagare är nerkastad, han som dag och 

natt anklagade dem inför vår Gud.  

Upp 12:11  De övervann honom genom 

Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, 

de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig 

undan döden.  
  



Upp 20:2  Och han grep draken, den gamle 

ormen som är Djävulen och Satan, och band 

honom för tusen år.  
  



Upp 20:10  Och djävulen som hade förlett dem 

kastades i sjön av eld och svavel där också 

vilddjuret och den falske profeten är. Och de 

ska plågas dag och natt i evigheters evighet.  
  



Mat 8:29  Nu skrek de: "Vad har du med oss 

att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för 

att plåga oss i förtid?"  
 

 


