
 
 
 
 

 

 

 

Åsikt 

Ellel skyller inte allt på demoner 
                Om artikeln – Publicerat: 2010-05-19 

Det är inte lätt att fånga in bredden av Bibelns undervisning och Jesus handlingssätt. Det visar Per-Gustav Eriksson när 
han den 12 maj i en debattartikel om Ellel skriver: "I de nytestamentliga texterna uttrycks dock ofta befrielsen 
annorlunda och så odramatisk som då Jesus säger 'Din tro har hjälpt dig, gå i frid'."  

Detta sätter Eriksson i motsats till Ellels undervisning. Men kan vi välja bara en del av Jesus handlingar, göra dem till 
modell, och bortse från andra? Jesus gjorde ju också en deg av spott och lade på en mans ögon, undervisade om 
omvändelse, drev ut demoner, förlät synder, och mycket mera. Vad gör vi med dessa modeller?  

 
Den som har tagit del av Ellels kurskatalog ser omedelbart att bredden i utbudet är enorm. Det finns inte alls något 
överdrivet fokus på andemakternas roll i Ellels undervisning. Visst var det detta tema som dominerade i Peter 
Horrobins undervisning under hans besök i Sverige. Men det beror nog mera på situationen i vårt land än på någon 
generell obalans i Ellel. I Sverige finns det så oerhört lite undervisning om kristen befrielse från andemakter att det 
väldigt ofta blir det ämnet som fångar intresset hos svenska själavårdare när Ellel presenteras. Men då handlar det ju 
faktiskt mera om korrigering av en obalans i vårt land än om en obalans i Ellels undervisning. 

Ellel har grundläggande själavårdskurser med undervisning om till exempel sund och osund skuld, om traumatisering, 
om missbruk, om övergrepp och mycket annat. I undervisningen finns en helhetssyn där det personliga ansvaret för 
omvändelse och helgelse finns med, liksom den bibliska undervisningen om befrielse från andemakter. 

 
Att skylla alla mänskliga problem på demoner är oss helt främmande, och bland våra medarbetare i Ellel har vi bland 
annat flera psykiatriker. Vår erfarenhet är att ju mer vi får med av denna bredd i Bibelns undervisning, ju fler kan vi 
hjälpa. 
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