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1.


Innledning
Repetisjon.
Hva var Johannes sitt budskap til Israel?
At de skulle vende om og bli døpt.

Hva vil det si å vende om?
Å få et forandret sinn og hjerte imot Gud (tilbe bare Ham), om oss selv (vi er syndere) og om synd
(lovbrudd imot Gud).

Hvorfor kom folk til Johannes for å bli døpt?
For å identifisere seg med Johannes sitt budskap om omvendelse, vise at de hadde behov for tilgivelse for
syndene sine og tro på at Guds snart ville sende Forløseren til frelse for dem.

Hva trodde de skriftlærde, fariseerne og sadukeerne ville frelse dem?
Deres gode gjerninger, og at de var Abrahams etterkommere.

Jesus behøvde ikke å vende om, for Han var uten synd. Hvorfor kom Han da til Johannes
for å bli døpt?
For å vise at Han trodde at Johannes sitt budskap var fra Gud, og at Han var enig i det.

Hvorfor kalte Johannes Jesus for ”Guds Lam”?
Fordi Gud sendte sin Sønn til å være Lammet som skulle dø som stedfortreder for syndere.



Nå skal vi fortsette med denne leksjonen.
Guds Ord er kraftig.
Jesus kjente Skriftene og var lydig i alt. Han brukte Ordet som et mektig våpen for å
nedkjempe Satan i en åndelig kamp.
I vår tid er det mange som har feil oppfatning om hvordan forholdet mellom Gud og Satan er.
De tror at de er like sterke – en mektig og god, og den andre mektig og ond. Sannheten er at
selv om Satan av og til viser autoritet, ble han skapt av Gud og kan aldri vinne imot sin
Skaper, eller Hans mektige Ord.
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2.


Satan fristet Jesus.
Satan er Guds store fiende.
Han hater Gud, og han hater også menneskene som er skapt av Gud. Satan er i opposisjon til
sin Skaper fra begynnelsen.
Hva hadde Satan gjort som gjorde at han ble avsatt fra sin stilling i Himmelen?
Han prøvde å overta Guds plass.

Hva var noen av tingene Satan gjorde for å prøve å hindre at Herrens plan om å sende
Forløseren, skulle oppfylles?
Han fikk Kain til å drepe Abel, og dermed ødelegge Abel sin slektslinje.
Han fikk Farao til å prøve å utslette israelittene i Egypt.
Han prøvde å få Jesus drept da Han var liten.

Satan tapte i kampen imot Gud hver gang, men han sluttet aldri med å kjempe imot Ham og
prøve å hindre Hans plan om å frelse menneskene.


Satan fristet Jesus til å gjøre opprør imot Gud.

Les Matt 4:1.
Lærer: Dersom deltakerne spør om hvorfor Den Hellige Ånd ledet Jesus ut til et øde
sted for å bli fristet, kan du gi en kort forklaring. Ikke ta dette temaet opp om ingen
spør, for det er ikke relevant i dette kurset.
Ånden tok Jesus med til ødemarken for å bli fristet av Satan av to grunner:
1. Det første mennesket, Adam, ble fristet og falt. Jesus kom for å bli ”det andre
mennesket” – ”Den siste Adam” (Rom 5:18-19; 1. Kor 15:45-47). Derfor var det
nødvendig at Han som menneske skulle bli fristet og vise at Han var fullkommen, og
skikket til å fylle oppgaven som Den siste Adam – hode for et nytt folk (2. Kor 5:17).
2. Jesus ble fristet som menneske for at Han kunne ha forståelse og medfølelse med
oss når vi blir fristet (Hebr 4:15).
Hva blir Satan også kalt i dette verset?
Djevelen.

Satan ville at Jesus skulle synde imot Gud, så han fristet Jesus til å gå imot Ham, akkurat som
han hadde gjort med Adam.
Hva var resultatet av at Adam gav etter for Satans fristelses?
Han og alle hans etterkommere kom under Satans makt og kom til å dø.

Dersom Satan hadde lyktes med å få Jesus til å synde, hvem hadde fått kontroll over
Jesus da?
Satan.

Dersom Jesus hadde gitt etter for Satans fristelser og gått imot Gud, slik Adam gjorde, ville
Han ikke lenger være skikket til å fullføre oppgaven som Forløser. Da ville det ikke være noe
håp for Adam og hans ætt.
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3.

Satan fristet Jesus til å bevise at Han var Guds Sønn.
Les Matt 4:2-3.



Jesus var sulten.
Hvorfor ble Jesus sulten?
Fordi Han var et menneske med fysisk kropp.

Jesus var Gud, men Han ble sulten som alle andre mennesker.


Satan fristet Jesus med at Han skulle skape steinene om til brød for å vise at Han var Guds
Sønn.
Hvordan kunne Jesus ha makt til å gjøre et slikt mirakel?
Fordi Han var Gud.

Jesus nektet å gjøre som Satan sa, fordi Gud Far ikke hadde sagt noe om at Han skulle skape
steiner om til brød for å stille sin hunger.
Selv om Jesus var Gud da Han kom til jord som et menneske, så underla Han seg Gud sin Fars
vilje. Jesus var et fullkomment menneske, og Han nektet å handle uavhengig av Gud, sin Far.
Vers for læreren: Luk 22:42; Joh 8:28-29; Hebr 10:7


Jesus svarte Satan ved å sitere Guds Ord.

Les Matt 4:4.
Satan sa til Jesus at Han kunne skape steinene om til brød, men Jesus gjorde det ikke.
Hva var det som tilfresstilte Jesus mer enn å stille sulten?
Å være lydig imot Guds Ord.

Jesus siterte et vers fra GT.
Vers for læreren: 5. Mos 8:3


Livet er mer enn mat.
Kroppen vår trenger mat for å overleve, men Guds Ord er mye viktigere enn mat.
Hvorfor er det sant?
Fordi det viser oss sannheten om veien til evig liv.

Lærer: Det følgende spørsmål er laget for at deltakerne skal tenke gjennom sannheten.
Det er ikke meningen at de skal svare høyt.
Tenk over dette:
Hvilken betydning har det om vi er friske og ved god helse gjennom hele livet, men blir
skilt fra Gud i all evighet?
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Vi trenger å spise god og næringsrik mat, men vi må høre og tro det Gud har sagt om vi skal
være sammen med Ham i evigheten.

4.


Satan fristet Jesus til å bevise at Gud tok seg av Ham.
Satan prøvde å få Jesus til å gjøre noe spektakulært for å vise at Gud passet på Ham.

Les Matt 4:5-6.
I sitt forsøk på å lure Jesus til å synde, brukte Satan et skriftsted fra GT, der Gud hadde lovt å
beskytte Forløseren.
Vers for læreren: Salme 91:11-12
Men Jesus visste at Han ikke behøvde å gjøre noe sprell for å bevise at Hans Fars løfte om å
passe på Ham, var sant.


Satan brukte Guds Ord feil.
Satan vet hva Guds Ord sier, men han bruker det feil for å fremme sine onde hensikter.
Husker dere hvordan Satan lurte Eva ved å spørre: ”Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete
av noe tre i hagen?”
Satan visste at Gud hadde sagt at Adam og Eva ikke skulle ete av frukten på Kunnskapens
tre, men hva var det han gjorde?
Med vilje forandret han på det Gud hadde sagt.

Vers for læreren: 1. Mos 3:1


Satan er fremdeles en løgner og en forfører.
Hans taktikk har ikke forandret seg. Han prøver fremdeles å påvirke folk til å tro at de har rett
til å tvile på Guds eksistens om Han ikke gir dem noe bevis. Når Gud ikke gjør det, vender
noen seg fra Ham.
Lærer: Følgende spørsmål er for å hjelpe deltakerne til å tenke. De skal ikke svare høyt.
Hvor mange ganger har du hørt folk si at de ikke tror på Gud fordi Han ikke var der da de
trengte Ham?



Vi skulle ikke behøve noe mirakel som bevis på Guds eksistens.
Hva ser vi rundt oss, som viser Hans eksistens og makt?
Skaperverket.

Hva har Han gitt oss som sitt nedskrevne vitnesbyrd?
Bibelen.

Dersom vi nekter å tro Guds ”stemme” gjennom skaperverket og Hans Ord, har vi ingen rett
til å kreve andre håndfaste bevis på Hans eksistens.
Vers for læreren: Salme 19:2-5; Luk 16:27-31
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Gud eksisterer ikke for at mennesket skal ha det behagelig.
Han er ikke en som en roper på bare når det er krisetider. Han har gitt oss sitt Ord, og Han
forventer at vi skal tro på Ham på grunnlag av hva Han har skrevet. Samme hvordan våre
omstendigheter er forventer Gud at vi skal tro Hans Ord, akkurat som Jesus gjorde.



Jesus svarte Satan ved å sitere fra det Gamle Testamentet.

Les Matt 4:7.
Ved å sitere fra GT, viste Jesus at det som Moses hadde skrevet ned, var Guds budskap til
menneskene.
Vers for læreren: 5. Mos 6:16


Det som var skrevet ned i Bibelen, var tilstrekkelig bevis for Jesus.
Han trodde Guds løfte om at Han ville ta seg av sin Sønn. Han behøvde ikke noen andre bevis
på sin Fars kjærlighet.



Alt vi trenger er det Gud har sagt i sitt Ord.
Dersom vi ikke vil tro Guds Ord, kommer vi heller ikke til å bli akseptert av Gud.

5.

Satan fristet Jesus til å tilbe ham.
Les Matt 4:8-9.



Satan kunne tilby Jesus makt over denne verden, fordi Satan er denne verdens gud.
Da Adam fulgte Satan ved å handle imot Gud, tok Satan straks kontrollen over menneskene
og fikk innflytelse over menneskenes holdning til Gud og Hans Ord.
Vers for læreren: Joh 8:44; 2. Kor 4:4; 1. Joh 5:19
Alle som ikke er blitt forløst av Gud, er under Satans kontroll og innflytelse.



Satan prøvde å få Jesus til å tilbe ham.
I begynnelsen prøvde Satan å ta over Guds posisjon som hersker over hele universet. Selv om
han den gang feilet, var det mange engler som fulgte ham i opprøret imot Gud. De ble alle
avsatt fra sine stillinger i Himmelen, men de har aldri gitt opp kampen om Guds posisjon.
Satan fristet Adam, fullt klar over at dersom han klarte å få Adam til å gå imot Gud, ville
Satan få kontroll over menneskeslekten. Det klarte han.
I denne kampen som foregår, prøvde Satan enda en gang å ta Guds plass ved å få Jesus til å
tilbe ham.
Dersom Satan hadde fått Jesus, Guds Sønn, til å bøye seg ned og tilbe ham, hva ville
resultatet ha blitt?
Satan ville ha lyktes i sin plan med å bli som Gud og ha kontroll over alle ting.



Igjen svarte Jesus med å sitere fra Skriftene.
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Les Matt 4:10.
Jesus svarte Satan med å fortelle ham at Gud har sagt i sitt Ord at det er bare Gud en skal
tilbe og tjene. Jesus valgte å være lydig imot det Gud hadde sagt, og nektet å tilbe Satan.

6.


Jesus seiret over Satan.
Jesus vant over Satan ved å sitere Guds Ord og være lydig imot Gud.
Hver gang Han ble fristet av Satan, svarte Jesus med å minne Satan på hva Gud virkelig hadde
sagt i Skriftene. Jesus forandret ikke på Guds Ord, slik Satan gjorde.
Jesus ville ikke bøye seg for Satan på noen måte, Han ville bare følge Guds vilje.



Jesus er Gud, derfor har Han den endelige autoritet over Satan.
Selv om Satan har makt, er han skapt og står ansvarlig over for sin Skaper.
Satan kan aldri vinne sin kamp imot Gud. En dag skal Jesus kaste Satan i den evige ild, som
Gud har laget for ham og hans etterfølgere.



Gud skal seire over alle sine fiender.
Dere har kanskje sett filmer eller lest bøker om kampen mellom det gode og onde. Ofte er
denne kampen framstilt som om det var to likeverdige krefter som kjemper imot hverandre –
en slags ”horisontal” kamp
Lærer: Vis Illustrasjon 33.

Det er ikke slik kampen mellom mørkets makter og Gud er.
Gud er suveren. Han er totalt overlegen Satan på alle måter.
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Lærer: Vis Illustrasjon 34.

Vers for læreren: Åp 20:10


Satan visste at han hadde tapt, og forlot Jesus for en tid.

Les Matt 4:11.
7.

Konklusjon
Satan forlot Jesus for en tid, men han kom tilbake gang på gang. Han prøvde på alle mulige
måter å få Jesus til å være ulydig imot sin Far. Han fristet Jesus på alle områder som
menneskene blir fristet på, men han lyktes aldri med å få Jesus til å falle. Jesus gjorde alltid
det som behaget Gud i alle ting.
Hvorfor er dette så viktig for oss?
Dersom Jesus hadde fulgt Satan ved å gi etter for hans fristelser, ville Han ikke være kvalifisert til å være
vår Forløser.

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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