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Det var ikke bare i ørkenen Jesus kjempet mot Satan. Igjen og igjen prøvde den onde fienden seg mot 

Guds Sønn. Her er det Peter som blir budbærer for fristelsen, og Jesus roper ut: «Vik bak meg, Satan. 

Du vil føre meg til fall.» 

 

Hvor ofte blir ikke vi fristet?  Vi lokkes her i verden med makt, med rikdom, med ære, alt som kan 

få meg selv til å være i fokus. Vi er alltid sårbare når djevelen lokker oss med det som hører denne 

verden til eller når han ber oss stole mer på fornuft og følelser enn Guds ord. Men dagens tekst slår 

fast at selv om vi faller, så har Jesus vunnet over alle fristelser. Det gjorde han for oss. Det er en del av 

Guds frelsesverk for oss. 

Jesu' fristelse i ødemarken som evangelieteksten forteller om, skjedde like etter hans dåp i Jordan ved 

inngangen til sin gjerning.  «Jesus ble av Ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen.» Det er 

tydelig at det foreligger en vel forberedt plan. En frelsesplan for oss fortapte mennesker som er 

besluttet fra evighet av.  Jesus skal kjempe med og mot djevelen. Denne kampen vi var dømt til å tape, 

kjemper han for oss. 1) Han skal beseire djevelen. Her er fastetidens forspill som kommer før det store 

slaget på Golgata. Vi kjenner utfallet der Jesus vant en endelig seier og påskedagens gledesrop: «Jesus 

vant, og jeg har vunne». 2) Han kjemper mot fristelsen i vårt sted. Vi møter daglige fristelser som vi 

faller i. Satan anklager oss igjen og igjen. Du kan vel ikke være en kristen som snubler gang på gang? 

Jesus ble prøvet av djevelen med en rekke fristelser. Han bestod denne prøvelsen med glans og Satan 

tapte. Alt dette gjorde Jesus i mitt sted. Hans seier er min seier. Dette er selve evangeliet. Han gir deg 

også dette i og med sitt eget legeme og blod i nattverden, da får du alt hva Kristus har gjort for deg. Å 

ta imot dette er å tro. I alle fristelser er Jesus der og hjelper meg. Jeg faller, men Satan har alt tapt for 

«Det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus.» 

 

Kampen mot fristelsen og fristeren er reell. Det er en virkelighet vi daglig står i. Men vi kvekker til 

når vi hører Jesu saftige replikk til Peter i dagens prekentekst: «Bort fra meg, Satan. Du vil føre meg til 

fall».  Jesus hører bak Peter, Satans røst fra ørkenen. Han vet at Satan vil hver dag og stund gjøre det 

han kan for å kjempe mot Jesu stedfortredende gjerning. Jesus vet av erfaring at Satan eksisterer. Jesus 

fører en hard kamp. Selv om Satan tapte kampen i ødemarken, er han på plass igjen like før Jesus skal 

avslutte sin virksomhet. Det er ikke måte på frekkhet. Til og med utnytter han Peter, Jesu apostel, i et 

forsøk på å vinne Jesus. Men Jesus lot seg ikke friste, Gud være takk. Men vi skal høste den lærdom at 

når Satan ikke gir seg overfor Guds Sønn, men dag og natt gjør hva han kan for å ta ham, så er han 

minst like ivrig etter de som er Jesu disipler og Guds barn. Han vet at han har tapt. Han vet at hans 

dager er talte. Derfor er han ekstra ivrig til å hindre flest mulig å få del i Jesu seier. I vår tid er han 

farligere og mer aktivt enn noensinne. Stundom kan han rase som et såret dyr, som en brølende løve 

for å skremme. Men han kommer også like kattemyk som til Jesus, som en lysets engel eller falsk 

profet. 

 

Det er en tøff kamp. Men om du vil være en kristen og nå målet, må du ta del i denne kampen. Litt 

etter prekenteksten vi leste, taler Jesus om å følge ham: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg 

selv og ta sitt kors opp å følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister 

sitt liv for min skyld, han skal berge det.» Matt 16,24 ff. 

Satan er en realitet. Han har vært i aktivitet helt siden han som fallen engel ble støtt ut av himmelen 

etter å ha gjort opprør mot Gud. Han kom i en slanges skikkelse og forførte Adam og Eva etter alle 

kunstens regler og på denne måten klarte han å føre hele menneskeslekten mot en evig fortapelse. 

Djevelen er altså selve årsaken til synden og dommen. Samtidig ble det i Edens hage felt en dom over 

Satan: «Kvinnens sæd skal knuse slangens hode.» 

Alt var forberedt. Gud hadde før verdens grunnvoll ble lagt bestemt seg for å kjempe og overvinne 

djevelen.  Når Satan prøver seg på Jesus, er han i samme situasjon som den gangen med Adam og Eva, 

men nå mot Gud selv den allmektige. Skriften underviser oss flittig om Satans virksomhet, slik at vi 

skal avsløre ham, være sterke og stå imot. Djevelen er mektig. Skriften lærer oss at «Vi har ikke en 

kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot 

ondskapens åndehær i himmelrommet.» Ef.6,11 ff.  Vi har sett at selv Peter kan bli et redskap for ham. 

Det er nok av bitter erfaring Peter advarer oss alle: «Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen 

går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen!»1. Pet 4,5 Men 

like farlig er han når han kommer som en lysets engel, som en falsk apostel, prest, lærer, bror, for om 

mulig å få oss bort fra sannheten og bekjennelse.   



  
"Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han 

vet at han har bare en kort tid igjen." Åpenb. 12,12. Hvor forferdelig ondskapen kan bli ser vi i alle 

nyhetene fra Ukrainia. Russlands president tar alle midler i bruk for å skade og drepe mennesker, barn 

som voksne, kvinner og menn. Løgn på løgn serverer han til sitt eget folk og til verden. Djevelen er i 

sannhet løgnens far. Sannheten undertrykkes på det groveste. I mange intervjuer med unge og eldre 

kommer det en bønn til oss om hjelp og ikke minst sier mange «be for oss». Her har vi alle et ansvar. 

Djevelens angrep fører oss alle inn i en krevende kamp. Men vi er ikke alene. Salme 35 «Herre, strid 

mot dem som strir mot meg, og kjemp mot dem som kjemper mot meg! Grip, skjold og verge, reis deg 

og hjelp meg» Et annet sted står det: «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Også i vår 

kirke har vi fått merke den ondes vrede. Når mennesker finner sammen i én tro og bekjennelse, så 

angriper han med alle krefter. Han vet at når kristne finner sammen i et fellesskap, har han mindre 

spillerom enn når han får jaget oss vekk fra flokken. Husk at han brukte Guds ord mot Jesus, han kan 

også bruke læren om kirkefellesskap til å splitte oss opp. Her gjelder det å være på vakt å prøve alt på 

ordet og bekjennelsen. 

 

Hvordan foregår så denne kampen?  Hva skal jeg gjøre? Vi ser av teksten om Satans strategi: 

«Bort fra meg Satan. Du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare det som 

mennesker vil.» v23   Satan vil ha oss vekk fra Guds ord. Han vil at vi skal bruke vår egen fornuft og 

sette Guds ord til side. Han vil ha oss til å tvile på Guds Ords sannhet, gyldighet og autoritet: «Har 

Gud virkelig sagt?» sier han til Eva og Adam. Bibelen er tidsbestemt og et produkt av sin tid, hevder 

han. Derfor kan vi ikke ta Paulus på alvor når han snakker om kvinnelige prester, homofili, ekteskap 

skapelsen, jomfrufødsel, Jesu under osv. I ødemarken sammen med Jesus, brukte Satan gang på gang 

Guds eget Ord mot Gud. Han forvrengte det og hadde en ny tolkning, alt med tanke på å få Jesus til å 

tvile på Guds eget Ord. Her i teksten utnytter han Jesu lidelse. Nå står Jesus foran kors og død.  «Fra 

den tid begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, 

overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen 

skulle han igjen oppstå.» Når det står at Jesus gjorde det klart for disiplene, betyr det samme som han 

alltid gjorde og viste til profetordet i GT om hans lidelse og død som Jesus skulle oppfylle. Djevelen 

derimot er på plass og protesterer, derfor motsier Peter Jesus.  Ja, han irettesetter Jesus til og med: 

«Gud fri deg, Herre! Dette må ikke hende deg.» Peter ble fristet og fulgte fornuften og sine følelser. 

Han ville bestemme over Jesus og på denne måten så en tvil om Guds ords gyldighet. Slik er Satans 

strategi. Han arbeider stikk i strid med Guds plan og vilje. Derfor gjentar Jesus de samme ordene her 

som i ødemarken: «Bort fra med Satan.» 

 

Til slutt skal vi merke oss at djevelen blir spesielt aktiv og oppmerksom når det foreligger en 

klar bekjennelse. Det tåler han ikke. Her er det Peter som tidligere i kap. 16 har avlagt en bekjennelse 

om Jesus som Messias den levende Guds sønn. De som vil stå for den rette bekjennelsen, vil blir et 

mål for den onde igjen og igjen. Ser du hvordan han er etter Peter?  Litt seinere i Getsemane hagen da 

Jesus blir arrestert, og når Jesus tas til fange får han Peter til å fornekte Jesus 3 ganger. Djevelen 

bruker mye tid på å friste og anfekte kristne som bekjenner seg til Jesus Kristus.  Da er det viktig for 

Peter og for deg: Jesus har seiret i ditt sted og han slipper deg ikke. Han tillater simpelthen ikke 

djevelen å få siste ordet. Derfor må du kjempe. 

1. Vær klar over realitetene. Djevelen er en konstant trussel. Han utnytter deg med din onde 

natur, verden rundt deg, dine medmennesker. Vi må være på vakt. Han er alltid der for om 

mulig å lokke deg vekk fra evangeliet. 
2. Det eneste våpen vi har er Guds Ord, det var det Jesus brukte i ødemarken. Du må holde 

seg nær til Ordet og nådemidlene. Gjennom dette kjemper Gud for deg. Hvem kan anklage 

Guds utvalgte sier Paulus. Død hvor er din brodd? Hvor er din seier? Ved Jesus Kristus har 

jeg en evig seier ved å bo i nådemidlene, bruke dem og legge alt i Guds hender.   

 

Vi leste i 2. Kor 6: "Vi går fram med renhet og visdom i Den Hellige Ånd, med kjærlighet uten 

svik, med sannhets ord og i Guds kraft med rettferds våpen til angrep og til forsvar, i ære og 

vanære, baktalt og hedret."v6 f Amen.    


