
 
 
 
 
 
Åsikt 

Att vara sårad är inte detsamma som att vara  
under inflytande av demoner                 Om artikeln – Publicerat: 2010-04-13 

Läser Wilgot Fritzons debattartikel den 24 mars, angående den demonlära som grundaren till Ellel Ministries ger 
uttryck för i sina böcker. Jag har själv inte läst dem, men utifrån det som Fritzon återger, samt min erfarenhet av 
själavårdsutbildning och möten med människor i själavård, vill jag gärna kommentera artikelns innehåll.  

Min spontana tanke när jag läser det som återges är att det handlar om vidskepelse under kristen täckmantel. Jag är 
helt klar över att det finns en osynlig andevärld som kan påverka oss på olika sätt, men att så generaliserande 
demonisera människors problem på det sätt som Horrobin ger uttryck för, anser jag vara att tappa kärnan i evangeliet 
om Jesus - det glada budskapet. Det budskap som bör vara grunden för all god själavård.  

Det som blir tydligt när jag läser evangelierna är i stället hur Jesus möter varje människa utifrån hans eller hennes 
unika behov. Han säger till exempel inte till kvinnan i Johannes 8 som "ertappats med äktenskapsbrott" att hon hade 
onda andar som behövde drivas ut, vilket skulle vara fallet utifrån Horrobins syn på detta (enligt det Fritzon återger). 
Nej, Jesus ser hennes situation och hur utsatt och sårbar hon är genom de skriftlärdas och fariseernas behandling av 
henne. "Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer." Med de orden lyfter Jesus henne till det värde hon, och 
vi alla har i Guds ögon, som hans älskade söner och döttrar: "Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får kallas 
Guds barn. Det är vi" (1 Joh 3:1). 

När det gäller Ellel Ministries vet jag egentligen för lite för att kunna uttala mig, även om jag liksom Fritzon fått ta del 
av en del undrande signaler angående deras verksamhet. Det jag däremot bättre kan uttala mig om, är vad en 
själavård som fokuserar på Guds kärlek till människan genom Jesus Kristus kan leda till. Det finns alltid en risk, i såväl 
själavård som förkunnelse, att förandliga människors problem liksom att reducera och bortrationalisera det ondas 
inflytande på oss. Men att på djupet få hjälp att bejaka den oändliga kärlek som Gud har till oss hjälper oss att ta klivet 
ut i friheten, trots att livet kan ha orsakat sår som tar tid att läka. Att på olika sätt vara sårad är inte detsamma som att 
vara under inflytande av demoner. Jesus själv, "den sårade helaren", beskylldes för att vara både oandlig och besatt. 
Han är i stället en "med-lidande" Gud som känner med oss i vår svaghet och som genom sin nåd hjälper oss i och 
genom livets svårigheter. Som själavårdare är det oerhört viktigt att vara medveten om den maktposition man faktiskt 
befinner sig i när man möter en medmänniska som i sin nöd lämnar ut sig för att få hjälp. Om man missbrukar den 
positionen kan man göra stor skada och fördjupa sin medmänniskas lidande. Den risken tror jag är stor om man börjar 
ge demoniska förklaringar på de flesta av människors problem.  

Göran Andersson, representant för Ellel Ministries i Sverige, svarar den 31 mars att Horrobin i sin bok endast 
sammanställt sina erfarenheter när det gäller demoner och demoni i kristen själavård - inte gjort dogmer av det. 
Risken är dock att det uppfattas och används som dogmer av dem som läser en sådan bok.  

Fritzons citat från Horrobin, om att den som vågar ifrågasätta hans befrielsetjänst själv skulle bära på "någon dold 
ande" är rentav skrämmande i mina öron och förstärker de dogmatiska signalerna. Det är verkligen att tala maktens 
språk och det har Jesus genom sitt liv och sin död på korset kraftfullt varnat oss för.  
 
Min bön i det själavårdande mötet är att jag ska kunna se med Guds ögon, höra med Guds öron, tala Guds språk, 
tänka Guds tankar och älska min medmänniska med Guds hjärta. 
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