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När jag gick på Golden Gate Baptist Theological Seminary år 1969, fanns det en 
konsensus bland professorerna att demoner inte existerar. Man sade att Jesus 
var ett barn av sin tid och inte visste bättre än att vara vidskeplig som resten av 
folket. Vi skulle undvika all undervisning om Nya Testamentet som talade om 
onda andar; iställer skulle vi förklara för våra församlingar att demoner inte finns 
och att Jesus inte visste det. 
En annan tanke är att onda andar, djävul och demoner förorsakar allt ont, och 
därför är folk inte ansvariga för sina handlingar. En del människor blev mycket 
upptagna av demoner och tillbringade all sin tid med att jaga demoner och tala 
om dem.  
Vad bör en kristen tro när det gäller Djävulen, demoner och onda andar? För att 
kunna svara på den frågan måste vi först bestämma vår syn på Jesus. 

HUR SKA VI UPPFATTA JESUS? 
Om vi går på seminariets linje, säger vi att Jesus bara var människa när han gick 
på jorden och att han inte var gudomlig. Att stämpla Jesus som ett barn av sin tid 
är att göra avkall på hans gudomlighet, och om detta är sant kunde han inte utan 
synd betala för våra synder på korset. 
Om vi godtar det Nya Testamentets vittnesbörd att Jesus var född av en jungfru, 
att han föddes av den Helige Ande och att han var Gud inkarnerad i en 
människas kropp, finns det inget sätt på vilket vi kan förneka det Jesus lärde och 
gjorde så som det framställs i Nya Testamentet. Joh. 1:1-4; 10-14 
Vi bör komma ihåg att efter Jesu uppståndelse tillbringade han 40 dagar med 
sina apostlar. Logiken borde därmed bekräfta att om Jesus hade stora luckor i 
sin allmänkunskap före korset, skulle dessa ha korrigerats vid hans uppståndelse.  
Apg. 1:1-3 
Vidare, när aposteln Johannes togs upp till Himlen ca 60 år efter uppståndelsen 
så skulle den uppståndne Jesus ha korrigerat sina kunskaper och redogjort för 
dem i Uppenbarelseboken men det skedde aldrig. Upp.  1:10-19  
Den summering jag gör, är att det Nya Testamentet är en sann redogörelse om 
vad Jesus sade och gjorde under de tre och ett halvt år han verkade på jorden.  
Jesus tog inte med sig demonerna till Himlen, inte till helvetet, därför finns de 
demoner som var aktiva under Jesu tid ännu kvar i världen idag. De dör inte, 
fastän människor dör, och när en människa dör hittar de ett annat offer och rider 
denna tills han dör. 



Jesus kom för att förstöra Djävulens verk; därför, skulle inte vi som är hans 
lärjungar, göra samma sak? Apg. 10:38; 1 Joh. 3:8 
Är inte detta vad Jesus befallde sina lärjungar att göra? Matt. 10:1; Luk. 9:1; 
10:1-2, 9, 17-21; Mark. 16:15-20; Matt. 28:18-20 

MENTAL HÄLSA  
Den 19 jan 2012 hade ABC News en oroväckande rapport om  mentalsjukdomar 
i USA: 

En av fem amerikaner hade upplevt någon form av psykisk åkomma år 2010, 
enligt en ny rapport från organisationen “Missbruks- och mentala hälsovårds-
tjänstens administration.” Ca 5 procent av amerikanerna har lidit av sådana svåra 
psykiska besvär att det störde skolundervisning, arbete och familj. 

Kvinnor var mer benägna att få diagnosen psykisk sjukdom än män (23 procent 
kvinnor mot 16.9 procent män), och psykiska sjukdomar är mer än dubbelt 
vanligare bland ungdomar (18 to 25) än hos de som fyllt 50. 

Ca 11.4 miljoner vuxna amerikaner hade allvarliga sinnessjukdomar under förra 
året och 8.7 miljoner hade självmordstankar. Bland dem övervägde och planerade 
fler än två miljoner självmord, och det skedde en miljon självmordsförsök. 

Nästan 2 miljoner tonåringar, eller 8 procent av den uppväxande befolkningen   
hade varit svårt deprimerade en tid under året. Forskning definierade att en episod 
av detta slag varade åtminstone under två veckor, när patienten förlorar intresset 
och nöjet i de dagliga sysslorna, medan man också upplevde åtminstone fyra av 
de sju symptomen i den fjärde upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders. (Diagnostik och Statistisk  Manual av Psykisk Sjukdom) 

DEFINITION AV DEMONISK BESÄTTELSE  
När man studerar de bibliska redogörelserna om sådana som led av demonisk 
besatthet och förtryck, står det klart att fölusten av mental kapacitet för att kunna 
fatta rationella beslut samt fysisk sjukdom är indikationer på att det fanns en del 
störningar orsakade av demoner och onda andevarelser. 
Kan det vara så att en stor del av de psykiska sjukdomar som förekommer i 
världen i själva verket orsakas av Djävulen och hans onda andar? Ja, det kan det! 

EXEMPEL PÅ DEMONISKA MANIFESTATIONER 
Vi börjar med exempel av demonisk besättelse under Jesus verksamhetsperiod 
på jorden och studerar hur han hanterade sådana situationer. 
Sedan Jesus hade helat en man med spetälska (lepra), talat helande in i den 
romerske centurionens tjänare och helat Petrus svärmoder från hennes feber 
upprördes hela regionen och folk kom med sjuka och besatta av onda andar. 
Jesus helade de  sjuka och kastade ut onda andar. Matt. 8:16-17 
Vid mötet med en man som var besatt så tvekade inte Jesus att driva ut den 
onda anden. Matt. 12:22-23 



Jesus drev ut en ond ande från en en flicka. Matt. 15:22-28   
Jesus drev ut en demon som plågade en pojke.  Matt. 17:14-21 
Det var en man som bodde bland gravarna på kyrkogården som var svårt besatt 
av många onda andar. Luk. 8:26-39 

PREDIKA, HELA OCH DRIVA UT ONDA ANDAR 
Under de tre och ett halvt år som Jesus verkade på jorden byggde han inte upp 
en organisation, utan valde en kärntrupp som han utbildade I fyra olika aktiviteter. 
Matt. 10:1, 7-8 

1. Predikan av evangeliet (som kan göra rent köttsligt) 
2. Helande av de sjuka  
3. Driva ut onda andar 
4. Uppväcka döda 

Det är viktigt att veta att det enda vi kan göra i köttet är predika, alla de andra 
sakerna måste göras på gudomlig ingivelse. 

Eftersom en stort antal kyrkor i USA och Europa inte har den Helige Ande, så 
sysslar de inte heller med helande, demonutdrivande och kan naturligtvis inte 
tänka sig att före en död tillbaka till livet. 

ATT RÖRA SIG PÅ GUDS OMRÅDE 
En kristen måsta vara döpt i den Helige Ande för att kunna bli Guds redskap.  
Apg. 1:4-8 
Den troende måste också vandra i Jesus fotspår och ha en personlig tro på 
honom.  Joh. 15:1-5 
Älskar du Jesus? Joh. 14:15 
Ska du vara ärlig mot Jesus så borde du göra detsamma som han gjorde, 
och mera än det!  Joh. 14:11-14 
 

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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