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At udfri et menneske er ikke ”en legeplads”. Det er ikke noget, man blot 
gør for sjov eller som ”forsøg”, da det kan have store konsekvenser for 
den, der bliver udfriet. Skulle det ske, at den der udfører udfrielsen, ikke 
har forstået, hvad det handler om, kan det også være en ubehagelig affære 
for personen, som udfrier. Når dét er sagt, er der INTET at frygte, hvis 
du kender din Bibel, har en relation med Jesus og i dit hjerte virkelig har 
givet Ham dit liv.

Når man starter i tjenesten med at udfri andre mennesker, er det en 
virkelig god idé – også Bibelsk - at blive ”disciplet” af  andre Jesus-
elskende, såfremt det er muligt, og man bør, specielt i starten, være to 
disciple sammen. Der var en årsag til, at Jesus også sendte sine disciple ud 
”i marken” to og to (Mark 6:7).

Som den, der udfrier et andet menneske, er du nødt til at kende og 
overholde Guds åndelige lov. Det betyder f.eks., at du i dit hjerte eller i det 
øvrige liv f.eks. i din egen familie, ikke kan lever et ”dobbeltliv” (et ben 
i hver lejr). Du kan altså ikke både leve i bevidst synd og samtidig være 
en discipel af  Jesus, ligesom du heller ikke kan vælge og vrage i Bibelen. 
Du er nødt til at underlægge dig Gud og Guds værdier samt vælge at 
acceptere hele Bibelen, som den står.

Jakobs Brev 4:7–10 (KJV DK)
7 Overgiv [underordn] jer derfor til Gud. Modstå djævlen og han 
vil flygte fra jer. 8 Hold jer nær til Gud, så holder Han sig nær til jer. 
Vask hænderne, I syndere og rens jeres hjerter, I, der er vaklende. 9 
Vær kede af  det og sørg over det og græd. Lad jeres latter blive til 
sorg og jeres glæde til tungsind. 10 Bøj jer ydmygt foran Herren, så 
rejser Han jer op
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Lukasevangeliet 9:1–2 (Aut)
1 Jesus kaldte de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over 
alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. 2 Så sendte han dem ud 
for at prædike Guds rige og helbrede de syge

Du er nødt til i alle aspekter at underordne dig den levende Gud, for 
KUN derigennem kan du stå fast på den autoritet vi, som Hans disciple 
og børn, har fået.

Vi ser i dag desværre mange kirkeretninger, som er funderet på et ikke-
Bibelsk grundlag. F.eks. har vi kirken Hillsong, som i topledelsen (Carl 
Lentz) i mange år ikke har anerkendt Jesus Kristus for at være den 
ENESTE vej til frelse – eller som ikke vil anerkende, at synd adskiller os 
fra Gud. I mange af  deres performances, kan vi se, hvordan de i den grad 
har trukket det okkulte og ”verdenen” ind i kirken. Hvis du er medlem 
af  en sådan organisation, betyder det også, at du åndeligt underordner 
dig deres hovedledelse, og dermed indirekte accepterer deres doktriner – 
også selvom du måske selv mener noget andet. Hvis du ønsker at vokse 
i respekt ind i den åndelige verden, er du nødt til at vælge side, så du 
ikke står med et ben i hver lejr. Præcis samme scenarie er gældende i 
f.eks. Folkekirken, som ikke anerkender den Bibelske dåb (helt under vand 
som voksen), eller som direkte velsigner ægteskaber mellem samme køn 
og ikke kun mellem mand og kvinde, til trods for at Gud afskyer det jf. 
Hans eget ord. Du skal huske, at når du er medlem af  en ”forening”, 
underordner du dig indirekte deres retningslinjer, og hvis du ikke kan stå 
inde for dem, bør du overveje dit medlemskab.

I den Bibelske dåb bliver du iklædt Kristus (Gal 3:27). Det betyder også, at 
dæmonerne ikke ser dig som dig, men at de ser Jesus Kristus i og omkring 
dig. Så derfor, men også for at underordne dig Gud og Hans principper, 
skal du selv være Bibelsk døbt, hvis du vil udføre udfrielser, og du skal selv 
kende Jesus samt Bibelens løfter og stadfæstelser.

Du må ikke blot kaste dig ud i en udfrielse, uden at have dit grundlæggende 
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forhold til Jesus i orden. Husk at en udfrielse på alle leder og kanter er 
”sandhedens time”. Det betyder også, at hvis du ikke har et reelt forhold 
til Gud igennem Jesus Kristus, har du hverken autoritet eller kraft igennem 
Jesus til at gennemføre en udfrielse.

Apostlenes Gerninger 19:13–16 (Aut)
13 Også nogle af  de omvandrende jødiske dæmonbesværgere 
forsøgte at nævne Herren Jesu navn over dem, der havde onde 
ånder. De sagde: »Jeg besværger jer ved den Jesus, som Paulus 
forkynder!« 14 Blandt dem, der gjorde det, var der syv sønner af  
en jødisk ypperstepræst Skeuas. 15 Men den onde ånd svarede dem: 
»Jesus kender jeg, og jeg ved, hvem Paulus er, men hvem er I?« 
16 Og manden med den onde ånd sprang på dem, overmandede 
dem alle og mishandlede dem sådan, at de nøgne og forslåede måtte 
flygte ud af  huset. 

Man skal altså ikke gøre det til en ”sport” at udfri mennesker, men man 
skal konstant holde fokus på Jesus Kristus. Udfrielse skal være ét af  de 
værktøjer, vi har fået af  Jesus, for at kunne herliggøre Hans rige her på 
Jorden. 

Motivationen skal være drevet af  kærlighed til Jesus, som herefter udmønter 
sig i kærlighed til andre mennesker. Det handler altså IKKE om dig, som 
den der udfrier. Udfrielse handler hverken om, at du har ret til at rejse dig i 
stolthed eller i andre former for at hovere, når dæmonerne adlyder dig. Du 
skal ikke præstere noget som helst andet end at sætte fokus på sandheden 
og herigennem lade Jesus Kristus blive herliggjort.

HUSK fokus…! Udfrielse er fantastisk og nødvendigt, men det må 
IKKE tage fokus fra at fortælle folk om Jesus. Hele dit fokus skal 
være ”overgivelse til Jesus” og IKKE udfrielse alene.
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Vigtigheden af Guds ord

Når du går ind i en udfrielsestjeneste, vil du sandsynligvis opleve, at 
Satan bliver lidt vred på dig. I selve udfrielsen vil han generelt forsøge 
at snyde dig, lyve og verbalt angribe dig helt personligt. Netop derfor er 
det ekstremt vigtigt, at du kender Guds ord. Både Hans løfter og Hans 
”åndelige lov”, men også at du ved, hvilken identitet du har fået igennem 
Jesus Kristus ved at blive døbt (helt under vand) til at tilhøre Ham.

Du vil kunne opleve at få den typiske klassiker smidt i hovedet, at ”Du har 
ikke bemyndigelse til at kaste mig ud!”. Hvis du har fat på en af  de større 
dæmonfyrster, kan du f.eks. også blive mødt med ”Du skal til at passe lidt 
på nu! Jeg kommer efter dig, din familie og alle omkring dig – og det ér 
allerede sat i gang!”, hvilket nok også er korrekt, men hvis du har tillid til 
Jesus og kender Hans ord til dig, vil du også vide, at Gud ikke tillader det.

Vigtigheden af Guds ord| 09



Tanker, sind og vaner 
kontra dæmoner

Når først en dæmon er kastet ud af  et menneske, har man selv et enormt 
stort ansvar for at ændre gamle vaner og mønstre. De forsvinder ikke blot, 
fordi man bliver udfriet, men i udfrielsen bliver de bånd brudt, som før 
bandt én. Det betyder, at såfremt man er dæmoniseret, er det enormt svært 
at smide de dumme vaner væk, man er bundet af, men når en dæmon er 
kastet ud, er det ens eget ansvar at få ”vendt bøtten” om – og man er altså 
nu fri til at handle anderledes.

Paulus’ Brev til Efeserne 4:22–24 (Aut)
22 I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige 
levned, og som ødelægges af  sine forføreriske lyster, 23 og at I skal 
fornyes i sind og ånd 24 og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds 
billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. 
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Jeg har oplevet alt for mange syge eller på anden vis dæmonisk påvirkede 
kristne, som er blevet bedt for i deres 
menigheder over virkelig mange år, 
men der sker ikke noget. Hvorfor 
ikke…??? I nogle tilfælde skyldes 
det, den ret forfejlede teologi om, 
at kristne ikke kan have en dæmon 
i sig… Så man beder Gud om at 
fjerne sygdommen i stedet for at 
befale Satan at forsvinde, med alt det 
han har ødelagt. Det er selvfølgelig 
ikke altid årsagen til en manglende 
helbredelse, men det ses desværre alt 
for tit.  

Djævlen sidder virkelig og griner, hvis man ikke vil anerkende, at han kan 
sende en dæmon ind i en, der tror på Jesus (ikke kun dæmonisk udvendig 
påvirkning eller tankemæssig påvirkning), så har man virkelig tabt slaget. 
Hvordan kan vi indtage land for Guds rige, hvis vi lukker øjnene for, hvor 
fjenden gemmer sig???

Syg eller bundet - 
selv efter forbøn?

Jeg har oplevet alt for mange syge eller på anden vis dæmonisk påvirkede 
kristne, som er blevet bedt for i deres menigheder over virkelig mange år, 
men der sker ikke noget. Hvorfor ikke…??? I nogle tilfælde skyldes det, 
den ret forfejlede teologi om, at kristne ikke kan have en dæmon i sig… 
Så man beder Gud om at fjerne sygdommen i stedet for at befale Satan 
at forsvinde, med alt det han har ødelagt. Det er selvfølgelig ikke altid 
årsagen til en manglende helbredelse, men det ses desværre alt for tit.
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HUSK!!
Jesus HAR betalt prisen for din frihed!

Vælger du at smide håndjernene og at gå ud ad fængselscellen til Ham?

- eller er det mere trygt at sidde bag tremmerne?
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