
SPØKER DET?    
 
Av generalsekretær Erik Furnes, Indremisjonsforbundet  
 
Jeg vil tro jeg ikke er alene om å synes at alle disse TV-seriene om spiritisme og kontakt med avdøde er 
uhyggelige. Men det er visstnok veldig mange som finner temaet facinerende, og mediene melder også 
om forunderlige ting som skjer rundt omkring i riket. Noen og enhver kan undre seg om spøkelser likevel 
finnes. For den som leser i Bibelen, er det likevel rettledning å få.  

 
I 1.Sam. 28 leser vi om Saul som oppsøkte en spåkvinne i En-Dor, og fikk henne til å mane fram den 
avdøde profeten Samuel. "Hvorfor har du hentet meg opp?", spurte Samuel. De døde var altså i 
dødsriket, i underverdenen, Abrahams fang. Her var alle som døde i den gamle pakt. Men hvorfor havnet 
alle de troende i den gamle pakts tid i dødsriket? Hvorfor gikk de ikke til Paradis, slik den frelste røver på 
korset gjorde, og alle troende etter ham? Fordi djevelen hadde dødens velde (Hebr.2,14) og fordi veien 
inn til helligdommen ennå ikke var åpnet (Hebr. 9,8).  

 
I Lukas 11:14ff taler Jesus om makten over onde ånder. Bare så lenge djevelen voktet sin egen gård 
(dødsriket) var det i virkeligheten mulig å mane fram døde. Etter at en som er sterkere enn ham har 
overvunnet ham, kan noe slikt ikke skje. Og endelig har vi ordene fra den triumferende Jesus Kristus i 
Joh.Åp.1,18, der han sier at han nå har nøklene til døden og dødsriket! Fordi nøklene nå er i Herrens 
hånd, går ingen troende ved døden ned i dødsriket, men opp og inn i herligheten (2.Kor.5,8, Fil 1,23). Og 
jeg tror de nøklene er i trygge hender!  
 
Men er det da ufarlig å holde på med spiritisme? Er det ikke sant at det har skjedd uforklarlige ting når 
noen søker kontakt med døde? Og vi må svare: Jo, men det er ikke døde en får kontakt med. Bibelen 
lærer oss nemlig at Satan og hans englehær har en viss frihet (Ef.2,2 og 6,12), og at Satan kan stå fram i 
skikkelse av en lysets engel (2.Kor. 11,14). Derfor vil det være klart at hans tjenere i åndeverdenen kan 
skape seg om og opptre i skikkelse av en avdød. Når stadig flere i vårt folk takker Gud farvel, og i stedet 
åpner opp for åndeverdenen, vil en høste fruktene av det. Det er massevis av eksempler på at 
mennesker har kommet i redselsfulle sjelelige og åndelige lidelser som en følge av at de lot seg beherske 
av en satanisk ånd. Vi befinner oss hele tiden i et åndelig minefelt, og vi gjør klokt i å ikke undervurdere 
fienden. Så la oss derfor legge inn et godt ord om tryggheten hos Seierherren fra Golgata. 
 
(Kommentar i Dagen høsten 2011) 

 


