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I dessa dagar då så många ropar till Gud om väckelse har jag blivit ledd av Guds Ande att avslöja en del av hindren för
Guds Ande i församlingen i Sverige. Min bön är att det ska vara till hjälp för församlingen i den andliga krigföringen.
Ett kort profetiskt studium om en del av de hindrande andar och tankebyggnader som finns i församlingen i Sverige. ...vi bryter
ner tankebyggnader. (2 Kor. 10:12)
Stridighetens ande
Förmodligen så är detta den ande som stoppar Guds flöde mer än något annat. Den yttrar sig genom att man grälar och strider
om smärre olikheter och att man offentligt kritiserar andra pastorer och församlingar. Detta utövas istället för att man kärleksfullt
täcker över varandras svagheter och olikheter med bön och enskilda samtal, som Guds Ord lär oss.
Hat väcker upp trätor, kärleken skyler allt som är brutet. (Ords. 10:12)
Intellektualismens ande
Den söker Gud genom logik och resonemang istället för genom tron och förkastar det som man inte kan förklara. Gud gav
mig en vision av en grupp pastorer med "walkie-talkies." De var alla upprymda över att höra från Gud. Der var bara ett problem.
De hade alla ställt in fel frekvens. Der var den intellektuella frekvensen och inte den andliga; därför kunde de inte höra från
Gud. Så här är det i många församlingar i många länder.
Materialismens ande
Den har sin förtöstan på materiell säkerhet. Den tycker om att förlita sig på saker och pengar mer än på Gud. Den säger att
andliga problem kan lösas på ett naturligt sätt (med hjälp av pengar). Denna ande är också mycket vanlig i USA och andra
industriländer.
Socialismens ande
Den ligger ett steg från kommunism och säger till folket att de ska söka hjälpen hos staten istället för hos Gud, och från
kollektivet istället för att ta personligt ansvar för sitt liv.
Jämlikhetens ande (Jante –lagen)
Den säger att alla är jämlika oavsett kallelse eller begåvning. Barnen är jämlika sina föräldrar och eleverna är jämlika sina
lärare. Men Guds Ord säger att vi alla är unika. Vi har all samma värde men vi är inte jämlika när det gäller vår
ansvarsposition. Der finns med andra ord en gudomlig ordning eller struktur, och det är den som ger oss skyddet och
auktoriteten mot fiendens attacker. Håller Sverige på att bli en nation utan skyddsmurar på samma sätt som USA?
Upprorets ande
Den visar upp sig eftersom den inte förstår gudomlig ordning. Den går emot Guds auktoritets struktur som den associerar
med förtryck och bundenhet, istället för att förstå att gudomlig ordning ger oss skydd och frihet. Det behöver inte sägas att vi
inte talar om den orättfärdiga auktoriteten som vi alltid ska gå stå emot!

Guds Ord kallar upprorets ande för häxkraftens ande. Ty upproriskhet är trolldomsynd...1 Sam. 15:23.
Under många år har jag sett i Sverige hur en enda persons motstånd, anklagelse eller kritik tycks vara tillräckligt (in en
lokal församling) för att förkväva Guds Andes verk. Detta trots att Bibeln lär att vi inte ska ta upp en anklagelse mot någon
älste med mindre än att det finns två eller tre vittnen.
Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. (1 Tim. 5:19)
Religionens och Isebels ande
Den är släkt med upprorets och häxkraftens ande, men skiljer sig från upprorets ande genom att den är mera utstuderad och
en förfalskning av Guds profetiska Ande. Medan upprorsanden går emot de gudomliga ordningarna, så är religionens och
Isebels ande i total fiendeskap med Guds profetiska Ande och vill ta HANS plats. (Låt mig tillägga att andar inte är
könsbundna som människor.)
Den anden härskar i många församlingar där det sanna profetiska inte är välkommet. En tydlig manifestation av Isebels
anden kunde vi se i Knutby och den så kallade ”Kristi Brud” (läs i Upp. 2:20 och i 1 Kon. 17-21 om Elia och Isebel).
Det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara en profetissa och undervisar och
förleder mina tjänare att bedriva otukt. (Upp. 2:20)
Isoleringens ande
Den kommer fram när den nationella församlingen inte är öppen för vad Gud säger eller gör i den internationella
församlingen, eller genom Herrens tjänare som Gud sänder från andra länder. Den säger att den vill ha en väckelse som
är svensk, eller också säger den att det Gud gör i andra länder inte kommer att fungera i Sverige. Därför blir man ensam och
isolerad.
Det är på grund av denna ande som Sverige har missat de flesta av Andens stora väckelserörelser under 1900-talet, med
undantag för Azusa–väckelsen (pingst m.fl.), Karismatiska-väckelsen (bl.a. Full Gospel Businessmen), och Trons Ordsväckelsen (i Sverige, Livets-Ord).
Högmodets ande
Denna kan jag se mycket klart efter att ha bott utomlands i ett antal år. Högmodets rot är självtillräckliheten. Jag trodde tidigare
som många svenskar att ”sannings sökande” var ett tecken på ödmjukhet, men jag har senare förstått att det inte är så.
Naturligtvis så skall vid söka den verkliga sanningen som ju är ett av Jesus namn. Men när vi förlitar oss på kunskapen tappar
vi lätt ödmjukheten och kärleken till Gud. Guds Ord säger att vår tro skall inte vara grundad på människors visdom, utan på
Guds kraft, och att kunskapen uppblåser men kärleken uppbygger (1 Kor. 2:5, 8:2). Högmodets ande säger att jag klarar mig
själv och är inte beroende av Gud. Ordet säger att Gud står emot de högmodiga men ger nåd till de ödmjuka (1 Pet. 5:5). I
församlingen ser vi högmodets ande i avsaknaden av bönemöten, och för få predikningar om Guds Nåd.
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och det inte av eder själva, Guds gåva är det – inte av gärningar, för att ingen
skall berömma sig. (Ef. 2:8)
Låt oss därför studera Ordet i bön och fasta, så att dessa andar och tankebyggnader kan släppa sitt grepp om Kristi Kropp i
Sverige, och att vi inriktar oss på vad Guds Ord lär. Då kan Gud använda Sitt Folk till att bli ljus och salt, så att vi får väckelse,
och inte dom, i denna tid av stor skörd.
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