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SATAN ÄNDRAR TAKTIK  
� Djävulen ändrade taktik när han såg att han inte kunde få Gud att ändra sitt 

beslut att göra slut på Abrahams ättlingar. Han beslöt sig för att infiltrera 
Israels barn genom att överföra sin ande till dem och och förstöra Abrahams 
avkomma inifrån. IV Mos. 16:1-3 

� Detta var inte den första gången Satan hade gjort så, han gjorde likadant med 
Adam och Eva (I Mos 3:1-10), med Kain (I Mos. 4:3-9)  och i större skala vid 
syndafloden. (I Mos. 6: 1-7) 

� När Jesus var på jorden förvandlade sig Satan till Judas Iskariot. Luk. 22:1-6 
� I framtiden kommer Satan att överföra sig själv till Syndens människa, också 

känd som Antikrist och Vilddjuret. Upp. 13:1-9  
� Satan Kan också överföra onda andar (demoner) från en människa till en 

annan, både till kristna och icketroende. II Tim. 3:1-7; II Petr. 2:10-15 
 
ÖVERFÖRING AV ANDAR 
� Överföring av andar är en giltig andlig lag från Gud själv. (IV Mos. 11:16-17) 
� Guds smörjelse är ibland överförd genom handpåläggning och smörjande av 

olja.  I Sam. 9:15-17, 10:1, 6-11; Apg. 9:10-20 
� När människor har sexuella relationer i ett äktenskapsbrott, överförs andar 

mellan dem och de blir ett kött med varandras demoner. I Kor. 6:15-20 
� De följande aktiviteterna tillåter Satan att demonisera människor: sex, droger 

inklusive alkohol, ogudaktig musik, lögner, etc. Galat. 5:15-21 
 
Skyddar du din smörjelse? Eller låter du andra människor infektera dig med onda 
andar från Satan?  Det finns bara ett försvar – Vandra i ljuset! I Joh. 1:4-10 
 

Har du öron till att höra med? 


