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Jesus blir fristet. Matt 4,1-13 
Matteus 4,1-13 er gjentatt både i Markus 1,12-13 og Lukas 4,1-13.  
Jeg synes disse verdene er viktige, derfor er det umulig å forklare dem på bare 10 eller 20 
minutter, vi trenger mye mer tid enn det.  
 
Hendelsen handler om hvordan Jesus kunne motstå djevelens fristelser. Når man leser Matt 
4,1-13 skapes det flere spørsmål, for eksempel:  

1. hvorfor hadde Den Hellige Ånd overgitt Jesus til djevelen for å la han bli fristet?  
2. hvorfor sendte Den Hellige Ånd Jesus til ødemarken for å bli fristet av satan? Hvorfor 

sendte ikke Gud han til skogen eller fjellet? 
3. hvorfor fastet Jesus 40 dager og 40 netter? Tallet 40 er viktig i Bibelen, det er også et 

symbol for utholdenhet. 
 

1. spørsmål:  hvorfor hadde Den Hellige Ånd overgitt Jesus til djevelen for å la han bli 
fristet? 
Svaret på første spørsmål er at vi tror at Jesus er 100% Gud og 100% menneske.  
Fil 2,6-8 lærer oss at selv om Jesus var Gud, kom han på jorden i blant oss og tok på seg 
tjenerskikkelse for å frikjøpe og frelse oss fra alle synder. Ikke med gull eller sølv, men med 
sitt eget dyrebare blod og med sin uskyldige lidelse og død. Han forlot Guds skikkelse og rike. 
Han fornedret seg selv og ble lydig til døden. Fordi han var helt uskyldig, måtte han bli som 
menneske på alle måter og kjempe og stå imot forskjellige fristelser.  
Hvis vi leser brevet til hebreerne 2,17-18 kan vi forstå hva som var planen.  
Hebr 2,17-18: «Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en 
barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder. 18 Fordi han selv led og 
ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.» 
Og Hebr 4,15-16: «For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, 
men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 16 La oss derfor frimodig 
tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette 
tid.» 
 

2.Spørsmål: Hvorfor sendte Den Hellige Ånd Jesus til ødemarken for å bli fristet av satan? 
Vi må ikke glemme at Gud er den eneste mektige i verdens rike, full av nåde og sannhet. 
Riket er hans og makten og æren. Uten Guds vilje skal ikke noe i verden skje. Det kan vi lære 
av Job 1,6-12.  
Og satan har ikke tillatelse til å friste oss uten Guds vilje.  
 
Vi må være klar over at vi får visdom ved lidelser og prøver. Vi skal bli sterkere på troens 
grunnpilarer. Og derfor kan vi lære å alltid søke tilflukt hos Gud.  
Man må ikke sette sin lit til rikdom, men man må tro på Guds visdom og Guds makt.  
 
Det står i det gamle testamentet at i begynnelsen var det profeter i ødemarken eller ørkenen 
for å forberede seg, og rense sin sjel. De måtte bli sterkere i troen på Gud. Profetene som for 
eksempel Jesaja, Jeremia og Jona var i ørkenen for å forberede seg og kunne lede mennesker 
på Guds vei og for å sende Guds budskap til mennesker. Derfor hadde de behov for å stryke 
seg selv ved å tolerere mer lidelser.  
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Selv døperen Johannes var i ørkenen før sin karriere. Og til og med Jesus var før starten på 
sin karriere for å vise seg verdig for sin tjeneste og at han faktisk er Messias, Guds sønn.  
 
For eksempel var israelittene 40 dager i ørkenen, renset sin sjel gjennom forskjellige 
prøvelser fra Gud.  
Moses var 40 dager i ørkenen for å bli klar til å lede Israelsfolket ut av Egypt.  
 
Gjennom den harde tiden blir man fylt av Guds visdom og Guds styrke. Vi kommer alltid nær 
til Gud. Vi stoler på Gud og vi lærer av Gud til å komme til nytte i livet, og kunne få et åndelig 
liv.  
 

3.Spørsmål: hvorfor fastet Jesus 40 dager og 40 netter? 
Tallet 40 er et nøkkeltall i Bibelen. I første Mosebok står det at det etter Guds vilje regnet i 
40 dager også kom storflommen over jorden og Gud bestemte seg for å gjøre ende på hver 
levende skapning, fordi alle menneskene gikk på onde veier.  
 
Israelittene var hjemløse i ørkenen i 40 år.  
Moses var på fjellet og fastet i Guds nærvær i 40 dager.  
Jesus Kristus fastet også 40 dager og 40 netter.  
Derfor er tallet 40 hellig.  
 
Vi må legge merke til at i Evangeliet etter Matteus står det bare tre fristelser fra djevelen. 
Men det kunne vært flere enn tre fristelser på 40 dager.  
 
I den første fristelsen fra djevelen stiller satan spørsmål om Jesus virkelig er Guds sønn. 
Satan ønsket å friste Jesus for å forandre stein til brød ved sin kraft. Men Jesus Kristus brukt 
Guds ord fra 5.Mos 8,3 for å motstå fristelsen, og sa til satan at «mennesket lever ikke av 
brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.».  
 
I den andre fristelsen brukte djevelen vers fra Sal 91,1-12 for å friste og fange Jesus. Men 
Jesus brukte av versene til 5.Mos 6,16 og svarte djevelen at «Du skal ikke sette Herren din 
gud på prøve.».  
 
I den tredje fristelsen hadde satan som plan å bruke sin største fristelse. Satan lovet Jesus å 
gi han full makt i verden. Djevelen lovet Jesus at han skulle få styre alle verdens riker. 
Djevelen sa «alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg». Men Jesus brukte 
igjen 5.Mos 6,13 «Bort fra meg, satan» og 2.Mos 20, 3-6 «Herren din Gud skal du tilbe og 
ham alene skal du tjene.» Og til slutt seiret Jesus. Satan vet hva som står i Bibelen, og han 
kan bruke versene til å friste oss og fange oss for alltid i mørke.  
 
Paulus sier at for å kjempe mot djevelens listige knep, må vi ta på oss Guds fulle rustning. For 
vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i 
dette mørket (Ef 6,11-12).  
Det er viktig å lese og pugge bibelens ord, hvis vi vil svare riktig på spørsmålene om Gud, 
Jesus og Den Hellige Ånd.  
 
Takk for at dere hørte på. Gud velsigne dere.  


