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DEL 39: UNDERVERK OCH ONDA ANDAR
I Lukas redogörelse för den Helige Andes dop, säger han här åter att ett antal
judar i staden förnekade budskapet i evangeliet, det var därför Paulus lämnade
synagogan och startade en församling i en skolbyggnad. Paulus var pastor i
Efesus i två år. Apg. 19:8-10

SÄRSKILDA UNDER
Jesus var känd för att kunna utföra nedanstående under:
 Gå på vatten och stilla en storm. Matt. 14:23-33
 Mångfaldiga mat. Matt. 15:32-39
 Förbanna ett fikonträd. Mark. 11:12-14, 20-24
 Göra en leprasjuk helbrägda. Matt. 8:1-4
 Låta blinda få sin syn. Matt. 20:29-34
Lukas berättar att folk blev helade och att demonerna drevs ut när en bit av
Paulus klädesdräkt lades på de sjuka. Apg. 19:11-12
DET LÖFTE SOM JESUS GAV
I Matteus evangelium sägs det att allt Jesus sade och gjorde skulle upprepas
från generation till generation ända fram tills hans egen tillbakakomst till jorden!
Matt. 28:18-20
I Gospel of Johannes evangelium säger Jesus att vi får be om vad som helst
enligt Guds vilja och det skall bli så. Joh. 14:10-18
GUDS LÖFTEN ÄR TILL FÖR DE KRISTNA
Skevas söner fick känna på från Gud att de inte kunde utöva judendomen som
förkastar Jesus som Messias och använda hans namn för att driva ut demoner.
De löftena är bara till för de som tror på Jesus. Apg. 19:13-16
Därför föll fruktan för Gud över folket I Efesus. vers 17-20
VAD KAN VI LÄRA OSS AV DETTA?
1. Jesus jämställde sjukdom, blindhet, dövhet, att vara lam, mentalsjuk etc med
att ha onda andar. När därför Jesus helbrägdagjorde någon kastades också
demonerna ut. Mark. 9:14-29
2. Onda andar kan komma in i en person redan i barndomen och stanna hos
dem under hela livet om inte någon kastar ut dem.
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3. Ett fatalt misstag de flesta gör är att inte tro att det finns några demoner idag,
och om det finns demoner idag, så finns de endast i Afrika och Asien, men
inte i västländerna. Inget kan vara längre ifrån sanningen än detta. Människor
I Europa och Nordamerika är lika svårt ansatta av demoner som någon
annanstans på jorden.
4. Bara för att en människa tar emot Kristus som sin personlige Herre och
Frälsare betyder det inte att demoner automatiskt kastas ut vid frälsningens
ögonblick. Vid detta tillfälle föds den döda anden igen (Joh. 3:3-8; Ef. 2:1-5),
själens band löses (1 Petr. 1:18-19; Upp. 5:8-9), men det förekommer ingen
förändring I den fysiska kroppen, som fortfarande är ett slagfält. Det är varje
kristens sak att ställa fram sin kropp inför Gud! Rom. 12:1-2
5. 99.99% av alla människor som lever på den här jorden idag har demoner som
bor i sina kroppar. Om inte en person har blivit frälst (född på nytt) och fått
sina demoner utkastade, så kommer de att finnas kvar hos denna person till
den dör. De flesta som tror på Kristus är ansatta av demoner men lever i
självförnekelse. Detta förstärks av de kristna samfundens felaktiga läror.
6. Det är upp till varje enskild kristen att ansöka hos Gud om kroppens befrielse.
Gud tänker inte avlägsna demoner från en kristen om denne inte ber om
det!
7. De flesta kristna vill inte att demonerna skall bortdrivas därför att det skulle
tvinga dem att ändra på sina liv, och istället leva ett heligt liv. De flesta kristna
vill inte leva ett heligt liv! 2 Kor. 6:14-18; 7:1
Det är inte så viktigt hur du började leva efter frälsningen, men desto mera
viktigt hur du avslutar livet!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

