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Som kristen har du blivit förlåten, född på nytt och fått evigt liv i Himlen. Du 
kanske till och med har blivit döpt genom nersänkning i vatten, men du har en 
känsla av att något inte står rätt till och det är svårt att säga vad det är. Kan det 
vara demoner? Många kristna föraktar den idén men i Nya Testamentet finns det 
bevis för att detta är en verklighet. 

JESUS KASTADE UT DEMONER 
Låt oss gå igenom de fyra evangelierna och se om vi kan finna något stöd för en 
sådan tanke: 

1. Det fanns människor som var besatta av av onda varelser och Jesus 
kastade ut dem och helade de sjuka. Matt. 8:16-17 
Vi vet inte om de demonbesatta blev frälsta efter andarna kastats ut och 
inte heller vet vi om de sjuka blev frälsta. 

2. Jesus mötte en hednakvinna från Kaanan som hade en dotter som var 
svårt plågad av en djävul. Jesus sa ett ord och den onde anden blev 
utkastad och flickan helad. Matt. 15:21-28 
Åter finns det inget sagt om huruvida dessa blev frälsta.  

3. Det nästa fallet var en pojke som var psykiskt sjuk, också detta förorsakat 
av en ond ande. Apostlarna kunde inte kasta ut denne djävul och Jesus 
tillrättavisade dem för deras otro. Jesus drev ut den onde anden och 
barnet blev helat. Matt. 17:14-21 

4. I  Markus evangelium berättas om en man som var medlem av synagogan 
och hade en oren ande som Jesus kastade ut. Mark. 1:21-27 

5. Jesus mötte en demonbesatt man som kom till Jesus. Jesus fann att ca 
7000 onda andar bodde i denne man och de var rädda för Jesus. De ville 
inte lämna sitt område och bad att få besätta en hjord med svin istället. 
När Jesus beordrade dem in i svinhjorden for de utför en brant med svinen 
och demonerna blev på så sätt fria igen. Mark. 5:1-16 

6. Lukas pekar ut en rad kvinnor som blev friade från demoner och dessa 
kunde sedan bli en del av hans närmaste som lagade mat åt Jesus och 
hans lärjungar. Luk. 8:1-3 

7. Det var en kvinna som hade haft en orolig ande i 17 år. Jesus sa att hon 
var löst, lade händerna på henne och anden lämnade henne omedelbart 
så att hon blev helad på en gång. Luk. 13:10-13      



JESUS GAV SINA LÄRJUNGAR ETT UPPDRAG 
Innan Jesus gick korsvägen gav han sina lärjungar i uppdrag att predika 
evangeliet, kasta ut demoner och hela de sjuka. Matt. 10:1, 5-8 
Det uppdragets ord upprepa i Lukas evangelium. Luk. 9:1-2 
Sedan gick Jesus ett steg längre och gav samma kraft till sjuttio andra efterföljare 
som senare tog del i det som hände de etthundrasjuttio lärjungarna i den övre 
salen. Luk. 10:1-3; 9 
De förundrade sig när de kom tillbaka, att till och med de onda andarna var dem 
underdåniga i Jesus namn. vers 17 
Jesus sa att han skulle ge dem mer kraft. Dett visste bara lärjungarna som han 
kallade ”barn.” vers 19-22 

HUR LÄNGE VAR DEN HÄR KRAFTEN TILLGÄNGLIG? 
Var kraften endast tillgänglig tills Jesus hade dött på korset? Nej, men det är vad 
man lär ut på teologiskolor och det är vad pastorer lär idag. Det Nya Testamentet 
säger en helt annan sak. I Matteus evangelium väntar sig Jesus att allt han lärde 
sina efterföljare skulle föras över till nästa släktled, som i sin tur skulle hålla detta 
levande till Kristus kommer åter. Matt. 28:16-20  
Samma undervisning finns i Markus evangelium. Mark. 16:14-20 

SAMMANFATTNING 
De samma demonerna som levde på jorden på Kristus tid finns kvar här än idag. 
Människor är fortfarande besatta eller förtryckta av onda andar, inget har ändrats 
på den punkten. Samma lidanden som plågade människorna under det första 
århundradet plågar människor idag. Jesus hade en kur: Kasta ut demonerna! Det 
är samma kur som vi måste använda oss av under 2000-talet. Hebr. 13:8  
 
 
Gud har inte nödvändigtvis kallat dig att bli framgångsrik utan att bli trogen 

honom!  Hebr. 3:1-5 
 

Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar frälsningen men hur du 
avslutar den. 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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