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ÖVERFÖRING AV ANDAR I VILDMARKEN  
� Kora, Datan och Abiram var fyllda med Satans ande. De började genast  

sätta igång med att andligt smitta så många de kom åt. De kunde till slut 
snärja 250 av det högsta ledarskapet ibland Israels barn. Ett andligt uppror 
som detta måste bemötas i den andliga världen, inte i köttet.  IV Mos. 16:4-11 

� Upprorsmakarna vägrade komma till tabernaklet när Moses kallade på dem.  
De använde samma argument mot Moses som Djävulen har använt  för att  
skapa osämja och splittring bland troende och det har använts gång på gång i 
församlingarna de sista tvåtusen åren. versar 12-14 

� Moses tog saken till Gud. vers 15-18 
� Kora var den som hade påverkat folket mest till att vara genstridiga mot 

Moses. vers 19 
� Gud talade och krävde en delning. versar 20-27 
� Sedan kom domen. versar 28-33 
� Trots det faktum att Guds dom föll på upprorsmännen, hade Satan infekterat  

hela församlingen andligen så att de trodde att domen över upproret kom från 
Satan och inte från Gud. vers 41 
� Att tillskriva något som Gud har gjort till att vara Djävulens verk är 

hädelse av den Helige Ande! Denna synd är så allvarlig att Gud inte 
förlåter den. Djävulen försökte samma trick genom det judiska 
ledarskapet på Jesu tid, men han rannsakade dem för deras lögn.  
Matt. 12:22-34 

� Bibeln säger oss att den sista attacken mot mänskligheten från Djävulen 
blir genom bedrägeri. Upp. 20:7-10 

� Moses bad till Gud att inte hela folket skulle dö. versar 42-48 
� Ett stort antal av folket dödades; de var för besmittade med med onda andar 

för att kunna räddas. versar 49-50 
 
VILKEN ANDE HAR DU I DIG? 
Lyssna till den varning som kommer från Gud genom Petrus II Petr. 2:9-22  
 
Skyddar du din smörjelse? Eller låter du andra människor infektera dig med onda 
andar från Satan?  Det finns bara ett försvar – Vandra i ljuset! I Joh. 1:4-10 
 

Har du öron till att höra med? 


