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STARK FÖRSTÖRELSE 
 När den avfallne kristne har förkastat sanningen, som har givits av Gud 

genom hans ord i Bibeln finns det en dom från Gud som kallas stark 
förstörelse. 2 Tess. 2:10-12 

 Men denna starka förförelse tar inte över den kristne på en halv sekund, det 
kan ta år innan denne kristne är helt förstörd och hans ande är så slö, att det 
inte finns någon särskiljning kvar.Stark förstörelse kan liknas vid Alzheimers 
sjukdom. En person som har den känner till det och att det inte finns någon 
bot för den. Denna sjukdom får dem att tappa minnet så småningom och de 
kommer att försämras till de är helt borta. 

 Det samma gäller för andlig förstörelse. Till att börja med känner den kristne 
till att han har ett andligt problem, men i sin vrede, förakt och en allmänt dålig 
attityd gör han ett beslut att han inte skall bry sig om det och med attityden 
"låt det gå!" Det blir mindre och mindre bön, han kommer försent till möten i 
kyrkan, går aldrig på bönemöten, intar en rebellisk attityd, svär, använder 
annat fult språk, skvallrar, förtalar, äter skräpmat utan att bry sig, börjar med 
gamla dåliga vanor igen, etc. 

 Gud talade till profeten Hesekiel och visade honom vad som kan hända när 
en man eller kvinna börjar gå bort från Gud. Hes. 44:4-16        

 
DET HÄNDE KUNG AHAB 

 Kung Ahabs synd. 1 Kon. 21:1-16 
 Den dom han fick. versar 17-23 
 Avrättningen. 1 Kon. 22:12-38 
 Isebel blev avrättad något senare. 2 Kon. 9:30-37 
 Har du förstånd nog att veta att man inte kan håna Gud, men dyrka honom 

med ödmjukhet och gudsfruktan? Hebr. 12:18-29 
 

Har du öron till att höra med? 


