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Man kan vara drucken av annat än vin och sprit 
 

Genom hela bibelns undervisning ser vi att Gud vill att hans folk skall vara alerta, vaksamma, nyktra och 

medvetna om den situation och den tid de lever i. Herren vill att hans folk skall leva i ljuset och vandra 

om dagen. Han varnar på bibelställe efter bibelställe oss att se till så att vi inte lever i mörker. 
 

Herren manar oss att inte vara ouppmärksamma och att inte låta oss berusas av olika saker. Sådant hör natten till. 

Natten är en bild av att ljus saknas. När natten har kommit då kan ingen verka. Den som saknar ljus klarar inte av 

Guds sorts verk. Men eftersom vi har fått ljuset så måste vi vandra i det. Herren vill att vi inte skall intressera oss 

för eller stimuleras av något som kan dra oss ned eller skada oss. I Jes. 29:9-12 står det:  

"9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av 

starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har 

höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i 

en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: "Läs detta," så svarar han: "Jag 

kan det inte, den är ju förseglad." 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: "Läs detta", 

så svarar han: "Jag kan inte läsa." 

 

I Jesajas berättelse ser vi att Herren utgöt en ande av tung sömn över Jerusalems ledare; profeterna och siarna, 

men det var inte Guds Ande. Resultatet blev att de raglade men inte av vin eller starka drycker, de såg 

ingenting, de förstod intet av det som lästes, de fick ingen uppenbarelse. Boken var stängd och otillgänglig. Ja 

till och med den som kunde läsa förstod inte vad som stod där. Allt var inte tillgängligt, det var förseglat. Längre 

fram i Jesaja bok så ser vi att de eländiga ”är drucken men inte av vin”, Jes. 51:21:  

"Så hör nu detta, du eländiga,  

som är drucken, men inte av vin:" 

 

Vi förstår att Jesaja tyckte att vi bör 

"häpna och förundras" över de som är 

druckna. Den som är drucken är 

eländig och fungerar inte, den är i ett 

ohållbart tillstånd eftersom ljus saknas. 

 

”Nya Stora synonym ordboken” definierar hallucinationer som: 

”tvångsföreställningar, inbillning eller vanföreställning” 
 

Var Todd Bentleys änglasyner hallucinationer? 
 

Under de senaste tre åren har vi hört och sett mycket om Todd Bentley 

och ”Lakeland Outpouring 2008”. Var Todd verkligen vid sina sinnens 

fulla bruk då? Var han drucken av ett ont inflytande? Eller kanske var 

han psykiskt sjuk? 

 

Vem är ängeln Emma?  

Todd Bentley säger själv med egna ord på sin webbsida:  

"Jag tror att det var Emma som förlöste den finansiella och profetiska 

smörjelsen i församlingen". 

 

Vem är då "Emma"? Jo, hon beskrivs som den ängel, som ledde väckelsen i Toronto och Pensacola. 

Denna "tredje våg" var nu i Lakeland och var "förändringens vindar och den kommer att bli en global rörelse 

som rör sig med tecken och under över hela världen". Todd Bentley har blivit en stötesten för kristen tro då han 

menar att en ängel, som heter Emma, "förlöser den profetiska smörjelsen". 

Vad säger Skriften i Gal.1:8: 

”Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi 

har predikat, så skall han vara under förbannelse.”  

 

Todd Bentleys sätt att uttrycka sig i Lakeland, tyder på att han var absolut övertygad om att det han sa 

var upplevt, på ett personligt sätt. Men om han led av den psykiska sjukdomen schizofreni (bipolär 

sjukdom), så förklarar detta hans sätt att tala. Om han under mötesserien hade hallucinationer så 

medförde detta, i så fall, att han fick intryck som skapades i hans hjärna, utan att orsakas av fysiska 

sinnesintryck. Alltihop var bara inbillningar. 
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En hallucination är … 
en upplevelse som skapas i hjärnan  

utan att orsakas av fysiska sinnesintryck  

men som ändå ger starkare eller svagare sken av yttre verklighet. 

Att hallucinera innebär att man inte har full sinneskontroll. 

 

C Peter Wagner 
som ledde evangelist avskiljningen av Todd Bentley tillsammans med bl. a Rick 

Joyner, John Arnott och Bill Johnson den 23 juni 2008, har senare bekräftat att 

mycket få helanden ägde rum under Lakeland Outpouring 2008.  

 

Nu kan man fråga sig var alla de 36 avlidna människorna tog vägen som Todd 

Bentley hävdade hade uppväckts från de döda? Har någon människa 

överhuvudtaget sett till någon enda av dem? Vilka uppgifter var korrekta av allt 

som sades från plattformen i Lakeland? Och hur mycket av detta var uttryck för 

hallucinationer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallucinationer definieras som: 

”tvångsföreställningar,  

inbillning eller  

vanföreställning” 
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