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VILKA ÄR DEMONGUDARNA IDAG? 
Under tiden för Gamla Testamentet var avgudarna gjorda av trä eller sten och 
placerade i en träddunge eller i ett tempel. Offren till dessa stumma avgudar 
bestod av att bränna rökelse, att sjunga, att lämna mat framför avguden och 
många gånger att döda ett barn och bränna det. Samlag, homosexualitet, och 
bestialiska handlingar var ofta en del i dyrkan av demongudarna; Gud föraktade 
dessa ritualer och belade med dödsstraff de som deltog i dem. 3 Mos. 19:29, 
20:13, 15-16; 5 Mos. 23:17-18 

OCKULTA RELIGIONER 
Det finns hundratals religiösa grupper och organisationer i världen idag som är 
grenar av den hedniska dyrkan som förekom under Gamla Testamentets tid, 
daterade ända tillbaka till Nimrod och hans babyloniska religion.  
Det finns östasiatiska religioner som Hinduism, Buddhism, och när man ser på 
Islam, har den en teologi som är mycket lik Mormonism. Sedan finns det 
afrikansk trolldom, de amerikanska indianernas religion som bygger på 
shamanism (trolldom), den judiska Kabbala, Voodoo, New Age, och listan kan bli 
mycket längre. För att inte nämna Frimurarna, Moose Lodge, Elk Lodge, Odd 
Fellows, etc. 
Alla dessa hedniska demoniska grupper har tre saker gemensamt: de har alla 
förkastat Abrahams, Isaks och Jakobs Gud; de förnekar att Jesus är Guds Son, 
och de föraktar Bibeln. Deras aktiviteter varierar från människooffer till mera 
vänligt sinnade ritualer i sin religiösa aktivitet, men se efter hur Gud beskriver 
dem i Rom. 1:18-32. 

SEKULÄRA ICKERELIGIÖSA GRUPPER  
De flesta människor dyrkar olika typer av bilder. TV-apparaten är också ett altare 
som kan växla till ett stort antal dyrkandeformer; t.ex. äktenskapsbrott, 
homosexualitet, våld, osv. 
Många människor dyrkar det som händer på sportarenor, rockkonserter, 
nattklubbar, spelkasinon, hos prostituerade, osv. Aposteln Paulus ger oss en lista 
som täcker all avgudadyrkan. Ef. 4:20-32, 5:1-13  
Aposteln Jakob talar om för oss hur man kommer ur andligt äktenskapsbrott.  
Jak. 4:6-10 

HUR MAN BLIR FRI FRÅN ATT DYRKA DEMONGUDAR  
Det finns ett behov av en andlig och fysisk rening bland Guds folk; se på Konung 
Josias exempel. 2 Kon. 23:1-25 

Har du ett öra till att höra med? 


