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SAMMANFATTNING, FRÅN DEL 1 
 Gud är ande och befinner sig i en annan dimension än i den fysiska världen. 

Andevärlden är lika verklig som den fysiska världen. Den fysiska världen 
skapades av Gud som en tillfällig boplats för människosläktet, där också de 
rättsliga processerna mellan Gud och Satan utarbetas.  

 Människor är skapade av kött och blod, medan Gud, Jesus, den Helige Ande 
och änglarna har andliga kroppar som är lika fasta som jordiska kroppar i den 
fysiska världen. Andar kan nå varandra, men fysiska kroppar kan inte inträda i 
andevärlden. 1 Kor. 15:47-53 

 Guds himmel blir inte en fysisk värld, utan en andlig värld utan begränsningar. 
Där får Gud tillfälle att i full härlighet använda processer som människan bara 
kan drömma om. Upp. 21:1-8 

VAD JESUS LÄRDE 
 Av de fem sinnena är synen den svåraste att vakta och den lättaste vägen för 

demoniska krafter att komma in i en person. Så här sade Jesus: 
"Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp 
ljus. Men om ditt öga är fördärvat, då bliver hela din kropp höljd i mörker. 
Är det nu så, att ljuset, som du har i dig, är mörker, huru djupt bliver då 
icke mörkret!"  Matt. 6:22-23. 

 Ordet friskt betyder här uppriktigt, eller att se genom den rättfärdiges ögon.  
 Demoner kan placera ett föremål så långt ifrån en person, att den inte kan 

lukta, höra, vidröra eller smaka på föremålet, men ögat tar in det och sänder 
en bild av det till själen för värdering. Vi har två primära exempel på detta i 
Bibeln: 
 När Djävulen frestade Eva, gjorde han det genom att angripa hennes syn. 

1 Mos. 3:6 
 När Djävulen placerade Bat-Seba naken på taket till hennes hus såg han 

till att Konung David fick syn på henne. 2 Sam. 11:1-2 
 Vid båda tillfällena värderades deras själar bilden och beslöt att detta var 

något som var önskvärt, oavsett konsekvenserna, med resultatet att synden 
först uppstod i deras hjärtan (själar) vilket sedan deras kroppar levde ut. Matt. 
5:27-28 



 När Jesus undervisade om ögats förförelser, förstod inte folket den andliga 
sanning som han försökte visa på. Matt. 13:10-16 

 Jesus kom med en chockerande undervisning; om du inte kan kontrollera 
dina ögon, är det bättre att riva ut dem! Matt. 5:29 

 Herodes hustru ville döda Johannes Döparen och använde sig av sin dotter 
för det ändamålet; hon utnyttjade även sin mans svaghet för att nå sitt mål 
genom att hon lät lättklädda kvinnor dansa för honom. Matt. 14:1-11 

 Innan mänskligheten fick förmågan att rita av människokroppar på papper 
användes seendet gång efter annan av demoner för att snärja människor i 
synden: 
 Jakobs dotter. 1 Mos. 34:1-3 
 Juda, stammen Juda's patriark. 1 Mos. 38:1-26 

ÖGONENS SVAGHET  
 Skickliga konstnärer började hugga statyer som föreställde nakna män och 

kvinnor för tusentals år sedan och dessa användes för att locka män och 
kvinnor till sexuella synder. Pornografin föddes när andra konstnärer kunde 
måla nakenbilder av män och kvinnor.  

 Tryckpressens teknik var en gåva från Gud, men Satan började omedelbart 
använda denna nya teknik med att introducera pornografi i ord och bild.  

 När människan upptäckte elektriciteten och hur man tillverkar blixtaggregat, 
kameror och film, användes det åter igen av Djävulen för att göra pornografin 
ännu mer avancerad.  

 Idag är pornografi en av de ting som säljer mest i världen. Det finns ingen 
ände på den sexuella perversion som ögat kan se via television och datorer.  

 De som går till en spelklubb eller en nattklubb, serveras av lättklädda unga 
kvinnor. Annonsmarknaden använder bilder med sexuella undertoner för att 
sälja allt från bilar till tvål. Det kvittar vart man åker i Amerika idag, bilder av 
nakna kvinnor och män stirrar oss i ansiktet hela tiden.  

 Därför är ögat den största ingången för demonernas inträde i människan, och 
när de väl har fått fäste, tar de med sig tusentals andra onda varelser och 
andar som bosätter sig i kroppen. Jak. 4:1-3 

HUR KAN EN KRISTEN BEVARA SINA ÖGON? 
Du kan inte skydda dina ögon i dig själv, i köttet, ty detta kan endast ske genom 
den Helige Andes makt. 2 Kor. 10:3-6 
1. Du måste ta ett beslut om att inte sitta där bespottare och ogudaktiga har sin 

plats. Psalm 1:1-6 
2. När vi rör oss i denna världen dagligen, kommer vi att bli utsatta för syndiga 

bilder av män och kvinnor som stoltserar med sina kroppars nakenhet. Så 



snart våra ögon ser en sådan bild, måste vi villigt ta beslutet att snabbt 
tillbakavisa den förföriska anden och säga: "Jag måste inte stirra på denna 
bild; jag tänker inte begå synd i mitt hjärta." Män behöver lära sig att se 
kvinnor in i ögonen och inte överblicka deras kroppar. Jak. 4:4-10 

3. Som kristna män och kvinnor bör vi klä oss på ett sådant sätt att vi inte lockar 
andra till synd. Var inte en del av problemet, var en del av lösningen.  

4. Ta inte in demoner med begär i ditt hus genom att se på gudlösa filmer och 
tv-program. Var försiktig med tidningar och tidskrifter, och pryd inte ditt hem 
med oljemålningar och statyer som är pornografiska.  

5. Försök inte "hantera" nakenheten som lyser mot dig, vänd dig om och fly för 
den! 1 Kor. 6:15-20 

GÖR RÄTT VAL  
Kom ihåg, Satan och hans fallna änglar är begränsade i att kunna bedra och 
behärska en människosjäl. De kan endast få inträde genom de fem sinnena, men 
inte angripa din själ och ta över den direkt. Så när en ond ande placerar något 
lustfyllt framför dig, kan han läsa dina reaktioner och vet vad du gör med det som 
visas inför din själ. Själen kan skydda sig själv genom att stoppa signalerna som 
kommer in från de fem sinnena, av vilka synen är den svåraste att vakta, men 
när du tänker för dig själv, "Jag står emot det här i Jesu namn," har demonen 
förlorat sitt tillfälle att ta sig in i dig. 
Men om du börjar tänka på föremålet och fortsätter titta på det, så har demonen 
full rätt att inträda i din kropp, som en laserstråle genom ögonen. Det sker så 
snabbt att du inte kan känna eller förstå det. När väl demonen är inne, kommer 
han att locka dig att ta ett steg till genom att använda föremålet på din kropp igen 
så att de andra fyra sinnena kan börja känna vad ditt öga har sett. Jak. 1:13-15 
 

 
VAKTA DINA ÖGON! 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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