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FÖRBANNADE FÖREMÅL 
Det finns mycket litet undervisning om förbannade föremål i de kristna 
församlingarna så de flesta människor är totalt okunniga på detta område. I det 
förra predikoutkastet läser vi om hur man förstör förbannade objekt, men tittade 
inte på det i detalj. Apg. 19:17-20 
Av dessa versar kan vi lära oss följande: 
1. Det var den demoniska manifestationen som gjorde att de judar och greker 

blev rädda som redan hade bekänt att Jesus var Messias, därför att de inte 
hade gjort sig av med de ockulta föremålen i sin ägo. 

2. De hade föremål av magisk eller svartkonstkaraktär som de använde för att 
åkalla onda andar och kasta förbannelser. Detta var vanligt I Efesus.  

3. Lukas pekar på det ansenliga värdet i dessa förbannade böcker, och att de 
kristna inte brydde sig om dess stora ekonomiska värde, utan lät dem gå upp 
i flammor. 

4. Resultatet blev att Guds Ord stod sig mot trollkarlarna och deras demoniska 
avgudadyrkan. 

VAD ÄR ETT FÖRBANNAT TING? 
1. Gud hatar avgudadyrkan och har på ett tydligt sätt förbjudit sitt folk att skapa 

bilder från avgudarnas värld. 2 Mos. 20:1-5 
2. Gud sade att de inte skulle ta efter hedningarnas vanor eller göra avgudar 

och dyrka dem. 5 Mos. 18:9-13 
3. Ett förbannat ting är vad som helst som Gud har förbannat. Jos. 6:17-27 

FÖLJDEN AV ATT BEHÅLLA ETT FÖRBANNAT TING 
Gud blev rasande när hans folk inte lydde; inte bara Akan fick svara för det, utan 
hela hans familj och resten av israeliterna. Jos. 7:1-26 

BUT AREN’T WE LIVING UNDER GRACE? 
Ananias and Safira förbannades och dödades när de konspirerade lögnaktigt och 
tänkte behålla en del av de pengar de fick för egendomen. De var födda på nytt, 
hade blivit döpta I den Helige Ande med de andra i Jerusalems församling, men 
nåden frälste dem inte från förlusten av deras egna liv på jorden. Apg. 5:1-11 



VI BEHÖVER HISKIAS VÄCKELSE 
När vi laser det Gamla Testamentet kan vi gång på gång se att Israels folk inte 
kunde låta bli att syssla med det ockulta, gå efter hedniska religioner och samla 
på sig ockulta föremål. Detta fick till resultat att en förbannelse föll över landet 
och varje individ. De fick utstå fattigdom, krig och sjukdomar. 
Konung Hiskia beslutade att han skulle följa Herren, så han rensade upp i landet 
och förstörde avgudarna, och därför välsignade Gud både honom och hans folk. 
2 Kon. 18:1-8 

VILKA TING ÄR DET SOM ÄR FÖRBANNADE? 
1. Saker som används i falska religioner som böcker, biblar och litteratur eller 

bilder av Maria och andra helgon. Krucifix, radband, ting som används i den 
katolska mässan samt heligt vatten. Audio och videoinspelningar som främjar 
falska religioner.  

2. Statyer eller tavlor föreställande varelser från andra världar som används till 
dekoration eller tillbedjan. Detta gäller alla statyer, statyetter och bilder av 
demoniska gudar som Buddha, demoniska väsen inom alla sorters hedniska 
religioner; troll, älvor, jultomtar, skulpturer och alla katolska helgon; rysk-
ortodoxa ikoner, dvärgar, småtomtar, sjöjungfrur, voodoo-dockor, etc. 

3. Alla föremål eller material som används inom ockult utövning, ex. bord 
avsedda för bordsdans och material som används till rollspelet Dungeons & 
Dragons, tarotkort,  

4. alla anordningar för spel om pengar, som kortlekar, tärningar, lotterilotter, 
biljardbord, etc. 

5. Alla sorters droger som brukas för ”välbefinnande.”    
6. All pornografi, som foton, videor, tidningar, tidskrifter nakenmålningar, etc.  
7. Alla föremål som används vid halloween, jul, alla hjärtans dag, St. Patricks 

dag, påsk och andra hedniska helger. 
8. Televisionen är ett förbannat föremål när det visas ogudaktiga program som 

innehåller mord, äktenskapsbrott, sex utanför äktenskapet, skilsmässa, våld, 
sexuell lössläppthet, homosexualitet, etc.  

HUR BÖR EN KRISTEN LEVA? 
Det finns inget mer passande budskap än det som aposteln Paulus sände till 
församlingen i Efesus: Lev ett heligt liv! Ef. 4:22-32; 5:1-16   
Det är inte så viktigt hur du började leva efter frälsningen, men desto mera 
viktigt hur du avslutar livet! 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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