MODUL 2

LEKSJON 5

UTFRIELSE
Av Don Krow

I dag skal vi snakke om læren om demoner. Jesus brukte sin tjeneste på jorden til å
kaste ut demoner, helbrede de syke, vekke opp døde, og å gjøre andre mirakler. Omtrent en
fjerdedel av tjenesten hans gikk med til å drive ut onde ånder fra folk. Bibelen forteller oss i
Apg 10:38: «Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft, Han som
gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med
Ham.» Det står også i 1. Joh 3:8 andre del: «I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han
skulle gjøre djevelens gjerninger til intet.» Jeg pleide å ha et annet syn på læren om demoner –
at demoner, onde ånder, urene ånder, djevler, eller hva du vil kalle dem – bare dukket opp i
India eller land i den tredje verden hvor folk ikke tilbad den Sanne og Levende Gud, men
tilbad avguder. Jeg tok feil.
Jeg vil fortelle deg om en opplevelse jeg hadde for noen år siden i en menighet i
Dallas, Texas. Alle sto og sang da en jente helt plutselig falt om på gulvet. Det så ut for
meg som om hun hadde kramper. Tilfeldigvis var det en lege der som het Dr. Rice. Noen i
menigheten bodde bare et kvartal unna kirka, og Dr. Rice sa de skulle ta henne dit så han
kunne undersøke henne. Da vi fikk henne til hjemmet deres, oppførte denne jenta seg som en
villkatt. Øynene var utspilte, og det var en sterk maskulin stemme som snakket ut av denne
bittelille tenåringsjenta, som trolig veide mindre en 45 kg. Plutselig begynte denne stemmen
å angripe meg verbalt, og sa ting som: «DU ER PÅ VEI TIL HELVETE!» Jeg sa: «Nei,
det er jeg ikke.» Jeg var skremt fordi jeg aldri hadde sett noe lignende før. Stemmen sa: «JO,
DU ER PÅ VEI TIL HELVETE!», og jeg svarte: «Nei, det er jeg ikke. Jeg er ikke på vei til
helvete!» Det kjentes ut som det hadde makt eller autoritet over meg, og jeg visste ikke hva
jeg skulle gjøre eller hvordan jeg skulle håndtere det som var inni denne jenta.
En av mine gode venner ble så skremt at han stakk av med en gang. Så, der stod jeg.
Jeg tenkte: «Hva i all verden gjør jeg?» Jenta hadde overnaturlig styrke, og hun begynte å
snakke noe som lignet tysk som hun aldri hadde lært – alle former for ville manifestasjoner
fra djevelen kom ut av henne. Hun var demonbesatt, og selv om jeg ikke visste hva jeg skulle
gjøre, så hadde jeg alltid trodd på Bibelens kraft. Det er som når du var barn og så disse
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skremmende Dracula skrekkfilmene. Vampyren kom imot personen, og så plutselig, drar
personen fram et kors og vampyren reagerer ved å si: «ARRRGH!» Det var måten jeg tenkte
om Bibelen. Jeg visste at den hadde kraft, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle få kraften
ut av Bibelen. Guds nåde hjalp meg, fordi jeg ikke hadde erfart noe slikt som dette før. Jeg
åpnet Bibelen min i Det Nye Testamentet og havnet i brevet til Filipperne. Jeg begynte å lese
i kapittel 2 og versene 8-11: «Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret
Han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham
og gitt Ham Navnet som er over ethvert navn, for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som
er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden, og for at hver
tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.»
Demonen sa: «Ikke si det! Jeg tåler ikke disse ordene! Ikke si det!» Jeg tenkte: «For en
reaksjon!» Så jeg sa: «Vel, i Jesu navn, hvert kne skal bøye seg – deres i himmelen, deres på
jorden og deres under jorden.» «Ikke si det! Jeg tåler ikke de ordene. Ikke si det! Ikke si det!»
skrek hun. Jeg tenkte: «Denne djevelen blir gal inni denne jenta, og alt jeg gjør er å lese Guds
Ord» Så jeg leste igjen: «Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret Han
seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og
gitt Ham Navnet som er over ethvert navn, for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg.» Igjen kom
den samme reaksjonen: «Ikke si det, jeg tåler det ikke!» Da tok demonen tak i ørene til jenta,
og hun sa: «Ikke si det! Jeg tåler ikke de ordene, ikke si det!» Djevelen kastet jenta ned foran
meg, og hun begynte å bøye seg ved Jesus navn. Og jeg sa: «I Jesu navn skal hvert kne bøye
seg, enten i himmelen eller på jorden, eller under jorden.»
Bare noen øyeblikk tidligere, hadde denne djevelen autoritet og makt over meg. Jeg
trodde han kom til å velte meg overende, banke meg opp og kaste meg ut derfra – det var
ikke godt å vite! Alt jeg visste var at Bibelen har kraft, og jeg åpnet den og begynte å lese. Det
står i Ef 6:17: «Og ta...åndens sverd, som er Guds Ord.» Du skjønner, det er et angrepsvåpen
som ligner et sverd som vil kutte og skade fienden. Det er Åndens sverd, Guds Ord. Husker
du da Jesus ble fristet? Djevelen kom til Ham og sa: «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle
ned og tilbe meg.» Jesus sa: «Bort med deg Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du
tilbe, og Ham alene skal du tjene» (Matt 4:9-10) Djevelen fristet Ham, og fristet Ham igjen, og
Jesus sa: «Det står skrevet, Satan .... det står skrevet», og så siterte Han Guds ord. Han brukte
Åndens sverd, og Bibelen sier at djevelen dro avsted og forlot Ham for en tid.
Det eneste våpen vi har å beseire fienden med er Åndens sverd, som er Guds
Ord. Vet du hva jeg lærte av det? Jeg lærte dette: Hver gang jeg ønsker å studere Ordet,
tenker jeg på hvor sulten jeg er og må gå og finne meg noe å spise, eller jeg tenker på alt
jeg ikke har fått gjort den dagen. Jeg vet at de som er på en bibelskole vil ha alle slags
unnskyldninger for hvorfor de ikke kan møte til timene. Til slutt fant jeg ut hvorfor. Det er
noe i Bibelen som Gud vil vi skal vite, men som djevelen ikke vil vi skal vite. Så hver gang
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du vil studere Guds Ord, eller ta et kurs i Disippelgjørende Evangelisering, så er det noe
i Guds Ord som fienden vil hindre at du får kjennskap til – han vil ikke at du skal kjenne
Gud som står bak disse ordene.
Det er et mørkets rike, og det er et rike som tilhører Guds elskede Sønn. I Kol 1:13
står det: «Han er Den som har fridd oss ut fra mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns
rike». Hvilket rike er du i? Et rike er et kongedømme hvor noen styrer og regjerer. Jesus
Kristus er en konge. Har du gitt ditt liv til Ham? Følger du Han i dag, eller lar du andre
ting ha prioritet i ditt liv? Jesus sier i Luk 6:46: «Men hvorfor kaller dere Meg Herre, Herre
og gjør ikke det Jeg sier?» Han ønsker å være fremst i livet ditt, være nummer en. Det er et
mørkets rike som prøver å holde Han unna den fremste plassen, den regjerende tronen i ditt
liv. Grunnen til det er at fienden selv ønsker å stige opp på den tronen. Vend deg til Jesus
i dag med hele ditt hjerte, og innse at det finnes en fiende. Hans navn er Satan og han har
demonisk makt, men Bibelen forteller oss at vi har autoritet over ham.
Jesus sa i Matt 10:8: «Helbred syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner! For
ingenting har dere fått det, for ingenting skal dere gi det videre.» Forkynn evangeliet om riket, og
når du går har du autoritet over fienden. La ikke fienden snakke deg ut av hva Gud har for
ditt liv lengre. Gjør Jesus til Herre og nummer en i ditt liv. Du vil aldri angre på det.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Ef 6:12. Hvordan beskriver dette verset vår konflikt med den demoniske verden?
2. Les Mark 16:17. Hva sier dette verset oss om autoriteten til den troende?
3. Les Jak 4:7. Hva må en som søker utfrielse fra demoner gjøre?
4. Les Jak 1:14. Hvordan kan Satan bedra oss slik at noe dårlig virker tiltalende?
5. Les Rom 6:13. Om en person fyller livet sitt med det som er fra Kristus, vil demoner føle
seg ukomfortable og forsvinne av seg selv. Hva sier dette verset at vi må gjøre?
6. Les Rom 13:14. Demoner lever av kjødets gjerninger, så sult dem ut ved å vandre på
Guds veier av kjærlighet og renhet. Vi skal ikke ha ____________ for kjødet.
7. Les Luk 10:17-19. Jesus sier aldri vi skal be til Han for å kaste ut demoner. Han har gitt
oss autoritet. Dette verset sier at vi har autoritet over _______.
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Ef 6:12 - For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot
verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.
Mark 16:17 - Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal
tale med nye tunger.
Jak 4:7 - Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.
Jak 1:14 - Men hver og en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget begjær.
Rom 6:13 - Og still heller ikke lemmene deres fram som våpen for urettferdigheten til tjeneste for
synden, men still dere selv fram til tjeneste for Gud som de som av døde er blitt levende, og still
lemmene deres fram som våpen for rettferdigheten til tjeneste for Gud.
Rom 13:14 - Men ikle dere Herren Jesus Kristus, og plei ikke det kroppslige slik at lystene vekkes.
Luk 10:17-19 - De sytti vendte så med glede tilbake og sa: «Herre, til og med demonene er oss
underlagt i Ditt navn.» Og Han sa til dem: «Jeg så Satan falle ned fra Himmelen som et lyn. Se, Jeg
gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner, og over all den makt fienden har, og ingen ting
skal skade dere på noen måte.

FASIT.
1. Les Ef 6:12. Hvordan beskriver dette verset vår konflikt med den demoniske verden?

Den er beskrevet som en kamp. (En brytekamp -wrestling- i KJV).
2. Les Mark 16:17. Hva sier dette verset oss om autoriteten til den troende?

Vi har autoritet i Jesu navn til å kaste ut demoner.
3. Les Jak 4:7. Hva må en som søker utfrielse fra demoner gjøre?

Vær Gud undergitt og stå djevelen imot.
4. Les Jak 1:14. Hvordan kan Satan bedra oss slik at noe dårlig virker tiltalende?

Han bruker vår lyst (for å få det onde til å virke tiltalende).
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5. Les Rom 6:13. Om en person fyller livet sitt med det som er fra Kristus, vil demoner føle
seg ukomfortable og forsvinne av seg selv. Hva sier dette verset at vi må gjøre?

Ikke gi etter for synden men still dere fram til tjeneste for Gud. By deres
lemmer (kroppsdeler) fram som våpen for Gud.
6. Les Rom 13:14. Demoner lever av kjødets gjerninger, så sult dem ut ved å
vandre på Guds veier av kjærlighet og renhet. Vi skal ikke ____________ det
kroppslige.

Pleie. (Eller ha omsorg for kjødets lyster.)
7. Les Luk 10:17-19. Jesus sier aldri vi skal be til Han for å kaste ut demoner. Han har gitt
oss autoritet. Dette verset sier at vi har autoritet over _______.

Fiendens velde og makt.
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