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När en människa kommer för att söka hjälp ifrån demoniskt förtryck, oavsett vad 
for slags förtryck det kan vara, så är roten till denna demoninfestering synd i 
människans liv. Synd är uppror emot Guds Ord. 5 Mos. 31:24-30; 1 Samuel 
15:23 
Jesus kom för att utrota syndens makt och sätta människor fria ifrån den. Lukas 
4:14-21 
Endast genom att predika Kristus och frälsning, kan man bli frisatt ifrån onda 
andar.  Apg. 8:5-8 
Befrielse ar inte endast att bli av med de onda andarna, det är en forändring 
hur man lever, en ny livsstil! De flesta människor tycker inte om detta, de vill 
leva sina egna liv och samtidigt är de inte villiga att försaka världen och alla dess 
syndfulla lustar. Bibeln säger att man inte kan ha både Kristus och världen. 
Jakob 4:4;  1 Joh. 2:12-17  
Många människor som söker hjälp från demoniskt förtryck, inräknat sjukdom, 
backar ut och lever med sin värk, när de får veta att de måste ändra livsstil. 
Istället söker de upp så kallade "helbrägdagörare," som inte ställer några krav på 
dem, utom att de måste ge pengar till helbrägdagöraren, som sedan ber för den 
hjälpsökande. Det är inte många som blir helade, men det hindrar inte den 
hjälpsökande att fortsätta att söka efter andra helbrägdagörare, i tron att han till 
slut skall genom chans bli botad. Detta är samma attityd som de människor har 
som spelar på lotteri och annat, de vet mycket väl att de flesta människor förlorar 
pengar i kasinon och spelhålor, men de kommer tillbaka i alla fall. Bibeln kallar 
dem for dårar.  Rom. 1:18-24 
Sedan finns det några få människor, som är villiga att gå hela vägen med Gud 
och hans Ord, och de kommer att bli frisatta ifrån sina synder och demoner. Men 
nu börjar en ny strid, hur man skall kunna behålla sin frihet. 1 Petr. 5:8-11 
Här är några av de mest vanliga attackerna fran Djävulen och hans demoner: 

1. Djävulen säger att människorna som kastar ut de onda andarna ur dig 
lever ett för strängt liv, Gud vill att du skall ha roligt och ha nöje i detta 
livet, inte att du skall behöva vakta på allt du gör.  

2. Det Gamla Testamentet gäller inte för oss idag, vi lever under nådens tid. 
Sluta med att vara laglig. När Jesus dog på korset, så blev alla asätande 
djur rena, inräknat grisen. Ät, lev och njut av allt, så länge som du ber Gud 
att välsigna det du äter!  

3. Du har kommit med i en kult, lämna den innan du blir tokig själv.  



4. Titta på alla evangelister och pastorer runt omkring dig. De flesta av dessa 
firar jul, Halloween och alla andra hedniska seder och bruk och Gud 
valsignar dem. De kan inte alla ha fel! Njut av livet och bli som de är.  

5. Vad säger du? Tittar du inte mer på TV eller filmer? Detta är ju 
fruktansvärt, detta ar ju livet i Amerika.  

6. Vad ar det för fel pa en öl eller ett glas vin? De flesta kristna dricker ju litet 
då och då, bli normal och ha roligt som resten av dem.  

7. Bibeln säger ju att Gud har skapat allt, inräknat marihuana, koffein, 
nikotin, etc. Låt inte din pastor lura dig, lev ett gott liv och njut av vad Gud 
har skapat.  

8. Du är så ensam och du behöver karlek. Gud har ju sagt att det inte är bra 
för en man att vara ensam, leta upp en kvinna eller en man innan det är 
for sent, och njut. Sex ar inte smutsigt, och man skall inte bara ha detta i 
äktenskapet, du måste förstå att om du inte provar ut en kvinna/man, så 
kan du ju inte veta i forväg, vad du kommer att få om du gifter dig senare.  

9. Har du slutat att lyssna till världslig musik, detta är ju vansinnigt! Vad är 
det för fel med lite rock’n roll, honkey tonk eller popmusik? Efter allt, detta 
är ju kultur, vad för slags "helig pingstvän" har du blivit? Har du inte hört 
vad Michael Jackson har sagt: "Vad ar det för fel att en man sover 
tillsammans med småpojkar i sin säng? Gör det mig till en bög?"  

10. Gud har gjort kvinnor till att vara vackra att se på, darför tycker jag om att 
titta på pornografi. Efter allt, detta är ju som att titta pa konst. Det är 
pastorn som har förklarat detta vara syndigt och smutsigt. Lyssna inte till 
honom.  

Med tiden kommer den glade kristne att ha kompromissat i sitt liv, han forlorar sin 
frihet i Kristus och är på nytt tillbaka under slaveri av onda andar, och denna 
gången är det sju gånger värre.  Matt. 12:43-45; Rom. 6:12-16 
DU ÄR VARNAD! 
 

Har du öron till att höra med? 


