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In Considering Deliverance Ministries & DEMON POSSESSION    
I betraktande av Befrielse Tjänster/Ministries & DEMONBESATTELSE 

När kristna undervisas om att de kan ha demoner så kan nästan vad som helst hända. Vad som är 
försummat är tanken att de kan ljuga och förleda dem som utför befrielsen! Satan kan säkerligen ha 
sina demoner att kontrollera kristna från utsidan när de överlämnar sin vilja till att följa sina 
frestelser. Att utöva Synd skapar fortfarande fångenskap och kan öppna upp för att ha bara lite 
kontroll över vissa aspekter i sina liv . Detta kallas ”oppression” (förtryck) och det är verkligen 
annorlunda än ”possession” (besatthet). Ordet som används i Evangelierna är demoniseras (grekiska 
Diamonizomai) som betyder att kontrolleras av en demon. Det gemensamma uttrycket är "att ha en 
demon"/ ”att ha en ond ande” Matteus 11: 18 (”Ty Johannes kom, och han varken äter eller dricker, 
och de säger: Han har en ond ande”*. *KXII: djävulen) som uttrycker hemvist. Genom detta betyder 
det att detta väsen kan ha direkt kontroll över en person från insidan. Med detta kommer en viss grad 
av störning i sinnet eller fysiskt upprördhet i kroppen. (Markus 5 : 1-20, Matteus 12 :43-45) Det är 
bäst att man skiljer på kontroll från trakasserier. 
1 Thess.2: 18; Graden av kontroll är annorlunda för en kristen än en icke kristen. Som kristna kan 
fienden styra från utsidan, inte inifrån, även om det ibland kan tyckas samma som ”possession 
(besatthet). Med troende är befrielsen en fråga om viljan. Med en icke troende så har de inte någon 
andlig auktoritet,  
1 Johannes 5: 18: "Vi vet att den som är född av Gud inte syndar, utan den som är född av Gud 
bevarar sig själv, och den onde kommer inte vid honom”.  
Detta är en förvissning och klargörs på Grekiska att han inte kan gripa tag i eller binda fast. 
I Johannes 17:15 ber Jesus "Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen, utan att du skall bevara 
dem från det onda." Återigen en bestämmelse om att inte vara i en relation med fienden som vi 
tidigare blev befriade från. Vi behöver tro för att uthärda, eftersom det inte finns löfte om permanent 
befrielse från det onda. Vi ska alltid be om befrielse från det onda (Matteus 6:13), så länge som vi är i 
denna värld så kommer det onda att inkräkta på oss. Det finns ingen bön, metod eller 
besvärjelse/trollformel för befrielse, bara tro att hålla ut. 

Paulus säger att vi en gång var av mörker nu är vi ljus. (Efeserbrevet 5:8) Ljus råder alltid över 
mörkret. Prova att föra mörker in i rummet när lampan lyser. Endast om det inte finns något ljus så 
kan det finnas mörker. Skriften säger aldrig att vi kan gå sättas på och stängas av som en 
strömbrytare. 

Även om skriften säger att den Helige Ande kan uppehålla sig med synd och att Han kan uppehålla sig 
i närvaro av en demon. Det är naturligtvis annorlunda att säga att en demon kan uppehålla sig med 
den Helige Ande. Vi ser den våldsamma reaktionen hos demoner i Jesu närvaro och vad som är Heligt. 
Gud behöver inte fly men det gör demoner. Skriften visar dem vara i plågor bara av att vara nära 
Jesus. 

1 Kor. 3:16: "Vet ni inte, att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?" Det är inte den Helige 
Ande plus en demon eller demoner! 

Konsekvenserna av att tro att man är besatt kan säkert vara ännu mer förödande än att faktiskt vara 
bebodd. Fokus skiftar då från att faktiskt ta itu med problemet och ta ansvar för sina handlingar till 
att skylla det på en osynlig fiende, en demon som inte ens är där. Lögnen att ha demonen kan vara 
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precis lika illa och vad man verkligen behöver befrielse från är lögnen av att vara bebodd med så 
kallad ”possession” (besättelse). 

Under befrielse tjänster blir vi tillsagda att ta reda på huvuddemonen genom att fråga hans namn 
och resten kommer att följa. På Jesu tid utfördes exorcism inom judendomen. För att detta skulle 
åstadkommas, så krävdes det att exorcisten kommunicerade med demonen. I denna utövning 
åberopades namnet på huvuddemonen och blev tillsagd att lämna, andra under-demoner skulle 
också vara tvungna att lyda. Idag begär man namnet Jesus om makt som används som en besvärjelse 
från allting, så som frigörande av rikedomar och helande och säkerligen för att ta tillbaka saker för 
Gud. 

Deliverance ministerier (Befrielse tjänster) bedrivs i olika former från personlig rådgivning till 
gruppbefrielser. Denna består av människor som går runt i rummet och leds till människor av anden 
som talar till dem. Sedan lägger de sina händer på dem och ropar först ut ”the head strongman (den 
ledande starke mannen) och resten följer efter småningom. Namn som Leviatan, andar av ilska, 
svartsjuka och religiösa andar kallas ut. Nedärvda förbannelser bryts också. Alla dessa så kallade 
demoner listas som köttets gärningar som vi alla fortfarande är kapabla att göra. Befrielseböcker är 
skrivna som psykologiska handböcker som hävdar att om man följer denna metodlära så kommer de 
att lyckas, med hjälp av Herrens förstås. Mycket av det som erhålls i dessa böcker är från personliga 
erfarenheter som ligger utanför Bibliska parametrar och som definitivt inte nämns i Skriften. 

  
 
(Stort TACK till min syster i Herren, som vill vara anonym, som korrekturläst och hjälpt till med 
grammatiken!) 


