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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 

6. Erfarenheten har lärt mig att ett föremål i sig självt inte inger lust bara för att 
man tittar på det. Det är en ond ande som använder föremålet för att skapa 
lust i personen som ser det. Som konsekvens får detta, att när en gift man 
eller kvinna ser på en annan person och känner lusten komma upp i deras 
själar, är det i själva verket en kraftfull demon i objektet som projicerar sin 
kraft in i personens själ och försöker besegra personens vilja så de tar emot 
det de ser med sina sinnen för känsel, smak, doft och hörsel.  

Det var inte frukten i sig som lockade Eva att ta emot den utan det var Djävulen 
som skapade lusten i Evas själ att ta frukten och äta av den. 1 Mos. 3:1-6 
När en gift man tittar på en vacker kvinna och känner lust till henne, borde han 
komma ihåg att en äcklig ond ande sitter i kvinnans kropp och väntar på att han 
skall komma och omfamna kvinnan, så att denna groteska demon kan få inträde i 
mannens kropp och ta sin boning där. Samma sak gäller angående en gift kvinna 
som har lust till en man, eller en person som får lust till en person av samma kön. 
Om vi kunde se denne anskrämlige onde ande så skulle ingen människa som är 
vid sina fulla fem vilja omfamna ett sådant avskyvärt ting från Satans rike.  
För ca åtta år sedan kom en kvinna i senare 70-åren som vi kan kalla "Lilly" med 
i vår församling. Hon sade att hon var änka. Det finns många äldre människor 
som ser bra ut och den godhet de utstrålar gör att man tycker de är mycket 
behagliga, men som jag ser det var inte kvinnan mycket att se på och hon var 
mycket mager. Lilly behövde mat och ekonomisk hjälp så vår kyrka hjälpte henne 
med det.   
Jag tilldelade en man i församlingen uppdraget att hämta Lilly till kyrkan och köra 
henne och shoppa. Han var skild och i slutet av 50-åren, jag kallar honom här för 
"Ron." Han var på god fot ekonomiskt men kände sig mycket ensam, för hans fru 
hade lämnat honom vid en skilsmässa. På mindre än ett år hade Lilly lyckats 
förföra Ron och de for bort och gifte sig. När hon väl hade lagt beslag på honom, 
förbjöd hon honom att vara med i vår kyrka och de flyttade till en plats nånstans i  
Mellanvästern. Eftersom hon hävdade att hon var en "profetissa", fick hon Ron 
att ändra namn till Paul och övertygade honom om att de båda skulle bli använda 
av Gud för att förändra världen.  
Ca sex år efter dessa händelser mottog jag ett brev från Ron, där han sade sig 
ångra att han inte hade lyssnat till mina varningar. Han hade gift sig med "Isebels 
ande" och hans liv var nu ett veritabelt helvete. Lilly var nu en bra bit över 80 och 
hon hade blivit senil. Ron menade att eftersom "han hade tagit djävulen i båten" 
var han tvungen att stanna och ta hand om henne tills hon dog. Upp. 2:18-25 



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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