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INFEKTIONEN 
 Det finns ett slags demoner som har infekterat Kristi kropp på jorden. Denna 

demongrupp har funnits här länge och deras jobb är att orsaka brist på 
respekt bland kristna för Gud och hans ord. Mal. 1:1-14 

 Dessa demoner gör att människor inte förstår Guds helighet, vrede, och 
domar.  På Mose tid förstod inte folket det öde som väntade dem, de hade 
blivit andligen ofärdiga. Moses visste om det och bönföll Gud att spara dem.  
5 Mos. 9:12-19 

 Moses gav allt han hade och bönföll Gud vid två tillfällen att inte förgöra dem. 
5 Mos. 9:22-29 

 Profeten Jesaja fick en profetia. Jes. 6:8-10 
 Jesus upprepade den. Matt. 13:10-15 
 Vem kan vara så blind som en Herrens tjänare? Jes. 42:13-25 

 
DEMONEN BRIST PÅ RESPEKT 

 Låt oss undersöka synden som kallas brist på respekt, och börja med Guds 
första varning till tjänarna där han sade att han skulle förbanna dem och 
förvandla deras välsignelser till en förbannelse! Mal. 2:1-2 

 För det andra kommer Gud att förbanna deras avkomma och tjänarnas 
lärjungar. vers 3 

 Gud hade gjort ett förbund. versar 4-5 
 Som Guds budbärare skulle sanningen vara i prästens mun. versar 6-7 
 Men sanningen hade blivit förfalskad. versar 8-9 
 Guds helighet hade dragits i smutsen. versar 10-16 
 Guds folk hade bedrövat Herren. vers 17 
 Jesus är brudgummen, kyrkan är bruden. Upp. 19:1-9 

 
De flesta troende i Kristus har inte förstått de nämnda principerna; de bryr sig 
helt enkelt inte om att de begår andligt äktenskapsbrott! Jak. 4:1-10 
 
Bara Gud kan hela deras ögon. Matt. 13:10-13, 16-17 
 
Ropar du till Gud att du skall kunna se och höra? 
 

Har du öron till att höra med? 


