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Mark 9:14 När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket 
folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. 15 
Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade 
fram för att hälsa honom. 16 Han frågade: ”Vad är det ni 
diskuterar?” – 17 ”Mästare”, svarade en i mängden, ”jag har 
kommit till dig med min son som har en stum ande. 18 Var den än 
faller över honom kastar den omkull honom, och han tuggar 
fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva 
ut den, och de kunde inte.” 19 Han sade: ”Detta släkte som inte 
vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå
ut med er? För hit honom!” 20 De kom fram med pojken, och när 
han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han 
föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. 
21 Jesus frågade hans far: ”Hur länge har det varit så här med 
honom?” Fadern svarade: ”Sedan han var liten, 22 och ofta har 
anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av 
honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss, om du kan.” 23 
Jesus sade: ”Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror.” 24 Då
ropade pojkens far: ”Jag tror. Hjälp min otro!” 25 När Jesus såg 
att folk strömmade till sade han strängt till den orena anden: ”Du
stumma och döva ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom 
aldrig mer tillbaka.” 26 Den gav till ett skrik och ryckte och slet i 
pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att 
alla sade att han var död. 27 Men Jesus tog hans hand och reste 
honom upp, och han steg upp. 28 När Jesus hade kommit hem och
lärjungarna var ensamma med honom frågade de: ”Varför kunde 
inte vi driva ut den?” 29 Han svarade: ”Den sorten kan bara 
drivas ut med bön.”
När man hör den här texten, associerar vi pojkens symtom med 
epilepsi, sätter punkt och tar inte in det som verkligen hände.
Vår tro står och faller med att Jesus verkligen bevisat sig vara 
Guds son genom att ha uppstått från de döda. Att han är vägen 
sanningen och livet. Vår bibel är övertydlig avseende detta:



1 Kor 15:17 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro 
meningslös, ... och ni är ännu kvar i era synder. … 18 Då är också
de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. 19 Gäller vårt hopp
till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland 
människor. 20 Men nu   har   Kristus uppstått från de döda, … …  
som den förste av de avlidna.
Vad innebär Jesu uppståndelse?
Jo, uppståndelsen är bekräftelsen av att han är Guds son. Han 
besitter makten att hålla kvar oss som sina lärjungar. Jesus har fullt
ut försonat de misstag hans lärjungar gjort. Följande gäller varje 
dag i ditt och mitt lärjungaskap:
Rom 10:9 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och 
i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall 
du bli räddad. Det står inte ”kanske” bli räddad, det står skall.
Jesus kan inte förneka sig själv, eller sitt eget försoningsoffer! …
Därför är det bara vi själva, som kan förneka oss hans offer, och 
förneka oss själva evigheten. De första tolv lärjungarna drev 
honom till ”bristningsgränsen”, vi lyssnar till evangeliet igen:
Han (Jesus)sade: ”Detta släkte som inte vill tro! Hur länge måste 
jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit 
honom!
Dessa skarpa ord gällde hans egna lärjungar! Försköt han dem, 
trots deras bristande tro? Svaret är: Nej. Vill du och jag vara hans 
lärjunge? Svarar vi ”ja”, så gäller hans offer även oss. Vi är hans 
medbröder och systrar.
Ondskan vill att vi skall misslyckas. Ondskan spjärnar emot, för 
att få oss att ge upp. Få oss att bortförklara dessa demoner, dessa 
fallna änglars existens! Vad sa, vad gjorde Jesus i texten vi hörde:
När Jesus såg att folk strömmade till sade han strängt till den 
orena anden: ”Du stumma och döva ande, jag befaller dig: far ut 
ur honom och kom aldrig mer tillbaka.”
Vi avslutar med att lyssna till varför lärjungarna misslyckades:
När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med 
honom frågade de: ”Varför kunde inte vi driva ut den?” 29 Han 
svarade: ”Den sorten kan bara drivas ut med bön.”


