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Liste 4 – Almindelige synder 

 
Disse synder tillader ikke direkte dæmoner at komme ind i dit liv. Hvis der ikke bliver gjort op 
med dem, stopper de effektivt Helligåndens livgivende arbejde i dit liv. Hvis man har en livsstil, 
hvor man lever på dem, er det en døråbner og adgang for en besættelse. 
 

Dit gudsforhold : 
 
At afvise Guds ord 
Ikke at ville tjene Gud 
Lunkenhed 
Ikke at betale tiende og give, som Gud leder dig 
Stjæle fra Gud (f.eks. ære). 
Afvisning af Helligåndens nådegaver 
Ignorer Helligånden 
Forsømmelse af bøn 
Forsømmelse af fællesskab med andre. 
Utaknemmelighed til Gud 
Mangel på kærlighed til Gud 
Mangel på bibellæsning 
Ligegyldighed overfor Biblen 
Slap spirituel attitude – vil ikke vidne for Gud eller lave noget spirituelt arbejde. 
Vantro 
Brudte løfter til Gud 
 

Dit forhold til din familie : 
 
Hvis manden ikke er overhovedet i huset 
Hvis hustruen ikke tillader manden at være overhovede 
Overgreb på sin hustru / mand 
Overgreb på børn 
Skilsmisse 
Manglende ansvar for familien.. 
Forsømmelse af familiære pligter. 
Brudte løfter 
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Dit forhold til brødre og søstere : 
 
Afholdt andre fra at at være brugt af Gud. 
Forsømt at holde øje med brødre og søstre, i troen for at hjælpe dem. 
Brudte løfter (er indirekte brudte løfter til Gud) 
 
  

Generale problemer i dit liv : 
 
Sladder 
Bagtalelse 
Kritik 
Dømmesyge 
Stolthed 
Utilgivelighed 
Utaknemmelighed 
Vrede  
Had 
Bitterhed 
Dårligt temperament / Humørsyge 
Jalousi 
Misundelse 
At snyde 
Bedrageri 
Lyve / løgn 
Oprør 
Apatisk 
Frygt og angst 
Spilleri 
Grådighed 
Materialisme 
Stjæle (at overstrække en check eller ikke at betale en gæld er også at stjæle) 
Graviditet før ægteskabet 
Mangel på selvfornægtelse / Selvcentreret  
Mangel på omsorg og bekymring for de ufrelste 
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Mangel på kærlighed til dine naboer / næste. 
Mangel på seriøsitet. 
Forsømmelse af sociale pligter 
Forsømmelse af dit eget liv. 
Uvillig til at arbejde 
Dovenskab 
Hykleri 
Verdsligsindet 
Vold og overgreb 
Racisme 
Sælge stoffer 
Medlemskab af bander 
 
 


