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I denna predikning vill jag dela med er en uppenbarelse som Gud gav mig för 
några veckor sedan. För att ni skall kunna förstå den bättre är en del av texten 
som Gud gav mig intakt, precis som jag skrev ner den när jag vaknade, det 
huvudsakliga budskapet var "Vem är du?" 

ETT BUDSKAP EMOTTAGET DEN 31 AUGUSTI 2005 
Efter många månader då jag kämpat med det faktum att så många kristna faller 
ifrån tillbaka till synden och att de inte kan forsatt gå med Kristus, svarade Herren 
på denna plågsamma fråga i ett budskap som jag fick när jag vaknade runt 5.30 
på morgonen. Under lång tid har jag varit förtryckt av demoniska krafter som 
velat påstå att det inte är lönt att predika Evangeliet till människor, ingen lyssnar 
och de som en gång var starka i Herren var nu svaga och föll ofta i synd. Det har 
tagit ut min kropp, själ och ande. Ibland har det känts för svårt att bära, men jag 
kan vittna om Guds trofasthet. 1 Kor 10:13 

BUDSKAPET FRÅN HERREN 
 
VEM ÄR DU? 
Om vi inte vet vem vi är, kan vi inte leva ett liv i seger! Bibeln säger oss i det 
första kapitlet i Moseboken vilka vi är:  

 Vi är skapade till Guds avbild. 1 Mos. 1:26-27 
 Gud gav människan ett besked: bär frukt, föröka er uppfyll jorden och tag den 

i besittning. vers 28   
 Alla som bebodde planeten Jorden är födda i synd, och om vi inte har ångrat 

våra synder och blivit födda på nytt är vi på väg till helvetet och senare till 
eldsjön. Därför finns det ingen framtid, ingen plan, och inget syfte för en 
person som inte är född på nytt. De är därför medlemmar i Satans rike och 
deras fader är Djävulen! Joh. 8:44; Matt. 25:31-46 

 Den människa som har blivit född på nytt har förts från mörkrets välde in i vår 
Herres rike Kol. 1:9-14 

 Den kristnes gärningar är förutberedda. Rom. 8:26-30 
 Vi är också Kristi medarvingar. Rom. 8:17 
 Om vi inte blir ledda av den Helige Ande, har vi aldrig blivit födda på nytt!  

Rom. 8:11-16 

 
 



 

ETT UNDERLIGT FÖRTRYCK 
Under natten till den 6 September 2005 hände det något underligt hos min 

fru och jag, då jag plötsligt vaknade och rummet var fyllt av mörker, fruktan, 
ångest och hopplöshet. Jag blev visad på olika människor i vår församling och 
hur de blivit besegrade av demoner. Sedan följde tankar om att vår församling 
slets itu, sedan en efter en sjönk i synd, förtvivlan, ilska, apati; de blev kalla och 
förlorade all önskan att bry sig om andra, älska Gud och vandra med honom. 
 Sedan började min fru tala med mig och sade att hon inte kunde sova 
heller, hon hade kämpat mot ett mörker som hon inte kunde bryta igenom, trots 
ivrigt bedjande och trots att hon tillsagde onda andar. Vi insåg då att detta inte 
var en liten attack, utan en massiv attack av makter i andevärlden, som försökte 
knäcka oss och tvinga oss att ge upp den verksamhet Gud har gett oss. När vi 
började bedja gemensamt, kunde vi slå ned attacken så pass att vi kunde somna 
igen. När vi vaknade på morgonen var vi båda två fyllda med glädje och kraft, 
och vi förstod att Jesus själv hade bett för oss och brutit Djävulens makt.  
Rom. 8:34; Hebr. 7:20-25 

EN INVENTERING  
Under de nästa dagarna var jag i bön och bad Gud att visa mig varför så många 
kristna blev besegrade bland oss. Här är svaret: 
1. När en person blir frälst eller just har blivit befriad från demoner, är han 

verkligen tänd för Herren och hans böneliv och Bibelläsning är stark. Men 
efter en tid börjar världens göromål tränga sig på. På grund av alla göromål 
får bön och Bibelläsning mindre och mindre tid, tills allt stannar av.  Lyssna till 
Jesu ord: Joh. 15:1-10; Upp. 2:1-7 

2. När en gång en kristen har skurit av bandet till det dagliga livet med Gud, blir 
han alltmer kall, kritisk och arg. Plötsligt är han inte nöjd med vad Gud har 
gett honom, han vill vara omgiven av ting som förnöjer honom. Andra 
medlemmar i församlingen anklagas för att vara tråkmånsar men den kritiske 
kristne inser inte att han blivit en tråkmåns själv. Gal. 5:13-16; Jak. 3:8-18 

3. Andligt förfall kommer snart att omsluta den kristne som faller ifrån i synd och 
hans varma hjärta blir kallt, han bryr sig inte längre om andra och han blir 
cynisk. Han använder ord som "Jag önskar jag kunde dö" eller "Jag bryr mig 
inte" och dessutom kommer han att använda svärord och tycka "åt helvete 
med allt." Våldsamheter är frekventa, personen drar sig inte ens för sådant för 
han bryr sig inte om hur många som vet om hans vredesutbrott. Jud. 10-12 

KAN DEN FALLNE KOMMA TILLBAKA? 
Bara Gud själv kan vända på denna trend om vi andra ber ivrigt och fastar för 
den fallne. Jak. 5:13-20 

Har du öron till att höra med? 
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