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Fristelser 

 • Nogle fristelser har vi ingen 

problemer med og afviser dem 

let. 

• Vi slår dem ud af parken. 

• Andre kommer så hårdt, at vi 

ikke kan afvise dem. 

• Andre ingen rammer os, fordi 

vi ikke er opmærksomme. 

• Vi kan let blive slået omkuld. 

• Måske bliver vi groggy og 

kommer os aldrig helt. 



Hvad er fristelser 
Hvad er fristelser? 

• Satan som lokker mig til at 
gøre eller tænke noget jeg ikke 
burde have gjort. 

• Fristelser som fører til fald = 
synd i mit liv. 

 

VIGTIGT: 

• Nu er det ikke antal af 
fristelser eller mængden af 
fald, som afgør din frelse. 

• Men derimod troen på Jesus 
alene. 

 

 

Fristelser og fald: 

• Kan skubbe mig væk fra 

Jesus  Føle mig uværdig, 
uren. 

• Føle mig hyklerisk. 

• Kan skabe en 
ligegyldighed i forhold til 
frelsen. 

• Over tid kan dette 
resultere i at jeg vender 
kristendommen ryggen. 



Hvorfor var det så vigtigt? 
• Jesus blev fristet i alt, men 

uden at falde. 

• Dvs. hverken i tanke, ord 

eller handling. 

• Hverken i barndommen, 

teenage tiden eller i voksen 

livet.  

• Satan fristede ham i alle ting. 

Han gjorde sit ypperste for at 

Jesus skulle falde. 

• Havde Jesus faldet på et 

punkt havde han også skulle 

bruge en frelser. 

• Det er vigtigt fordi ellers 
ville frelsen være faldet til 
jorden. 

• Korset: 

• Jesus gjorde sig til et med 
hele verdens synd. (Joh. 
1.29) 

• Her mødte han hele Guds 
vrede over synden. (Rom. 
5.9) 

• Jesu tilbyder sin 
perfekthed (Retfærdighed) 
til alle som tror = frelse. 
(Rom. 5.1) 



Samtale 

• Snak sammen 3 og 3 

 

• Hvilke fristelser møder jeg i min hverdag? 

 

• Hvordan undgår jeg at falde i disse fristelser? 



Hvem står kampen imod? 

• Satan selv giver sig jo ud for 

at være lysets engel  

2.Kor. 11.14a 

 

• Vær årvågne og på vagt! 

Jeres modstander, Djævelen, 

går omkring som en 

brølende løve og leder efter 

nogen at sluge  

1. Pet. 5.8 

• Ifør jer Guds fulde rustning, 

så I kan holde stand mod 

Djævelens snigløb.  

Ef. 6.11 

 

• De på vejen er dem, der har 

hørt ordet; derefter kommer 

Djævelen og tager ordet bort 

fra deres hjerte, for at de 

ikke skal tro og blive frelst.  

Luk. 8.12 



Det tungeste 

• Hån (Mt. 9.25; Luk. 23.11; Mt. 27.44) – De lo af ham. 

• Gør et tegn (Mt. 12.38 – 16.1) - Vis os at du er Kristus.  

• Anklages for ugudelighed (Mt. 12.10+24)  Guds ord kan 

misbruges. 

• Ligegyldighed (Mt. 11.20-24) 

• Farisæernes vantro og hårdhjertethed (Mt. 12.22-37;  

 Mt. 16.5-12; Mt. 23.1-36) 

• Fælder og prøvelser (Mt. 19.1-12; Joh. 8.1-11; Luk. 10.25-37) 



Hånen 

• Grædekonerne – da han 
sagde pigen sov. 

• Herodes da han ikke ville 
vise ham et tegn. 

• Røverne på korset og andre 
ved korsfæstelsen. 

 

Jesu reaktion: 

• Jesus sagde intet. 

• Han tænkte ikke ondt midt i 
hånen. 

Når vi bliver hånet: 

• Sur. 

• Vred. 

• Frustreret. 

• Ked af det. 

• Svare igen. 

 

• Mange som håner er ikke 
klar til at hører budskabet. 

• Jesus brændte ikke broerne 
hvis de nu ville vende om. 



Har Gud virkelig sagt……? 

Satan planter mistillid til Gud i  

vores urtehave:  

• Til at Gud er den han siger 

han er. 

• Til Guds Ord – at det er 

sandt.  

• Til Hans kærlighed og 

omsorg. 

• Til Hans trofasthed. 

• Til Hans løfter.  

 

• Slangens ord til Eva i haven: 

”Har Gud virkelig sagt?”   

• Og i ørkenen til Jesus: ”Hvis 

du virkelig er Guds søn”. 

 

 

• »Hvis du er Guds søn, så sig, 

at stenene her skal blive til 

brød.«                 Matt. 4.13 

 

Mistillid 

Fristelsen 



Mistillid 

• Hvad betyder det for mit liv/ 

min karriere at blive 

missionær, tage på IMB. 

• Jeg får nok en dårligere 

eksamen hvis jeg bruger for 

meget tid på Bibel og bøn. 

• Sex hører hjemme i 

ægteskabet. 

• At der faktisk findes et 

Helvede. 

• At alt hvad jeg ser i TV’et 

ikke er godt for mig. 

• At Gud kalder mig ind i en 

lydighed til ham. 

• At han ønsker at vi har en 

radikal livsførelse. 

• Mission – om at Gud vil give 

os de rette ord i rette tid. 

• Givertjeneste - om Gud vil 

give os det vi har brug for. 



WWJD? 

• I mødet med mistilliden 
henviser Jesus altid til Guds 
Ord. Bibelen. 

 

• I mødet med min mistillid 
må jeg handle imod den. 

• Jeg må ud af min comfort 
zone og ud på troens usikker 
grund. 

• Jeg må ud på usikkerheden 
for at tilliden til Kristus kan 
vokse. 

 

• Da Joh. Døberen kommer i 
tvivl og spørg Jesus om han 
er Messias  peger Jesus på 
tegnene. 

• I GT findes der rigtige 
mange profetier som peger 
fremad mod Kristus. 

• I Guds Ord kan min tvivl og 
min mistillid finde ro. 

• Men kan godt tage lang tid. 

 



Det personlige 

• Troskampen i Getsemana. Havde lyst til at give op. (Mt. 26.36-46).  

• Møde med mennesker midt i sorg og træthed (Mt. 14.13) 

• Disciplenes manglende tro og indbyrdes slagsmål  Tit frustreret 

over deres lille tro (Mt. 8.23-27; Mt. 17.19-21; Mk. 9.33-37; Mk. 

10.35-45) 

• Vrede i templet (Mt. 21.12-17) 

• Seksuelle (Lk. 7.36-38; Lk. 10.38-42; Joh. 8.1-11) 

• Forræderi  Jesus kendte til Judas’ planer og alligevel behandler 

han som ven (Mt. 26.48-50) 

• Sult i forbindelse med fristelserne i ørkenen (Mt. 4.1-3) 

• Den rige unge mand – skuffelsen hos andre (Mk. 10.17-31) 



WWJD? 

1. Han lader aldrig noget 
kommer imellem sit Guds 
forhold.  

2. Jesus bærer smerten når 
nogle vælger ham fra fordi 
han ikke vil gå på 
kompromis. 

3. Gav sig selv lov til at have 
følelser. Han blev vred, 
men han synder ikke. Fik 
lov til at være frustreret og 

ked af det. 

4. Han søger kraft hos Gud, 
søger alene tid sammen 
med Gud (Andagt) for at 
kunne stå i disse fristelser. 

• Hvor meget tid bruger vi på 
at være alene? 

• Bibelen og bønnen skal 
være vores kraftkilde i 
forhold til at blive fristet. 

• Hent hjælp hos hinanden 
hvis jeg ikke selv har 
overskud til bøn og Bibel. 

 

 

 



WWJD 

5. Han snakkede med 
disciplene om de ting som 
gjorde ham frustreret.  

6. Han gik. Forlod de ting 
som fristede ham. 

• Se dine fristelser i øjnene, 
så du kan undgå faren. 

• Hvad fremkalder fristelser 
f.eks. Mangel på søvn, 
stress m.m. 

 

7. Seksuelle.  

– Vi kan ikke undgå at 
blive seksuelt tiltrukket af 
mennesker, Jesus blev 
også fristet her.  

– Jesus handler ikke på 
fristelsen. Opsøgte den 
ikke. 

– Han giver sig ikke alene 
tid med fristelsen.  

– Han sender fristelsen 
bort. 



Det sværeste 

• Den sværeste fristelse er altid fra dem som ikke vil mig noget 

ondt. 

• Se din mor vil tale med dig (Mt. 12.46)  Vil hive ham væk fra 

sin tjeneste. 

• Brødrene som ikke ville tro (Joh. 7.1-9) 

• Brylluppet i Kana (Joh. 2) 

• Vig bag mig, Satan (Mt. 16.21)  Ikke Guds vilje 

• Jesus som konge  fristelsen fra ørkenen (Joh. 6.1-15; Mt. 4.8-

11) 



Satan kan også bruge det gode 

• Familien udfordrede ham på at 

vælge hans opgave fra for at 

være sammen med dem. 

• Peter ønskede ikke at hans ven 

skulle lide, men havde Jesus 

lyttet havde det kostet frelsen. 

• Igen er Jesus meget fokuseret 

på hvad han skal og hvad der er 

Guds vilje. 

• Jesus vælger de ønsker fra, som 

kolliderede med Guds vilje, 

men han valgte ikke 

menneskerne fra. 

Vores fristelser: 

– Hjælpe andre så meget, 

at jeg ikke har tid til Gud. 

– Kan gøre ens kristendom 

så teoretisk at det ikke 

bliver til liv. 

– Kan være optaget af at 

være en Guds tjener og 

fokus på andres frelse, at 

man glemmer sin egen. 

 



At sejre mod Satans angreb 

• Bibelen svar er ikke: 

Tag dig sammen. 

• Jesus er den som har 

vundet sejren for os. 

3 vigtige ting 

• Ifør jer….. Noget vi skal 

tage til os. 

• Guds fulde rustning – 

det hele. 

• Overvinde alt. Bygger 

på Jesus alene. 

 

• Ifør jer Guds fulde rustning, så I 

kan holde stand mod Djævelens 

snigløb. Thi for os står kampen 

ikke mod kød og blod, men mod 

myndigheder og magter, mod 

verdensherskerne i dette mørke, 

mod ondskabens åndemagter i 

himmelrummet. Tag derfor Guds 

fulde rustning på, for at I kan stå 

imod på den onde dag, overvinde 

alt og bestå  

Ef. 6.11-13 



At stå imod 

• Ef. 6.16 Troens skjold  
Det er ikke vores mængde af 
tro, men det som vi tror på.  

– Ren i Kristus. Vi skal 
løfte ham op.  

• Kendskab til Guds ord kan 
afslører Satans røst. 

– Giver Satan dårlig 
arbejdsbetingelser. 

– Mangel på kendskab = 
Åndens sværd bliver 
meget kort. 

 

• Bøn og alene tid med Gud 
midt i fristelserne. 

– Jo mere tid sammen med 
Jesus jo bedre er jeg 
rustet i kampen.  

– Mere årvågen er jeg. 

• Sandheden skal sætte jer fri 

(Joh. 8.31-32)  Alt det som 
er skjult vil holdes os fangen 
og Satan vil bruge det imod 
os. 

 



At finde hjælp 
• Hjælp den som falder. 

– Her sætter Satan ofte ind og 
ønsker at denne person må 
vende Jesus ryggen.  

– Mange har gjort det fordi de 
mødte fordømmelsen i de 
kristne kredse. Vi skal være der 
for vedkomne.  

• Hvis du falder. 

– At kende Satans taktik kan 
afhjælpe en del synder. 

–  Johannes slår fast at vi har en 
talsmand = Advokat. En som 
taler vores sag. 

– Vi er købt fri – prisen er betalt. 
 

• Brødre, hvis et 
menneske gribes i en 
overtrædelse, skal I, som 
har Ånden, hjælpe ham 
til rette med mildhed;  

Gal. 6.1 

 

• Mine børn, dette skriver 
jeg til jer, for at I ikke 
skal synde. Men hvis 
nogen synder, har vi en 
talsmand hos Faderen, 
Jesus Kristus, den 
retfærdige;  

1. Joh. 2.1 



• For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have 

medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er 

blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad 

os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, 

for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i 

rette tid.  

Hebr. 4.15-16 


