
Frestelser Luk 4:1-13 

 

Allting sker i öknen. Stjärnorna lyser klarare i öknen. Där bli 

allting så mycket tydligare utan distraktion.  

Idag börjar vi den nya predikoserien Evangelium som kommer 

att rulla på ända fram till påsk. Glädjebud, goda nyheter, glatt 

budskap betyder evangelium. Och detta kan du och jag få kliva 

in i under 12 veckor. En möjlighet att inte bara höra 

predikningar utifrån evangelierna, utan att framför att få vara 

med och läsa själv och försöka förstå evangeliernas berättelser 

och hur de berör min vardag idag.  

I de fyra extratexterna inför den här veckan möter vi Johannes 

som kallas döparen och som är i öknen. Och människor dras 

till öknen. Hans budskap att omvända sig är så tydligt det kan 

bli. Egentligen genom hela Bibeln så berättas om hur 

människor möter Gud på ett särskilt sätt och formas på ett 

särskilt sätt av Gud i öknen.  

”Herrens ängel fann Hagar vid en källa i öknen” (1 Mos 16:7) 

”En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i 

Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds 

berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en 

eldslåga, som slog upp ur en törnbuske.” (2 Mos 3:1-2) 

” När Aron talade till Israels menighet vände de sig mot öknen, 

och då visade sig Herrens härlighet i molnet.” 2 Mos 16:10 

Men öknen prövar oss också. Alla vardagens frestelser blir 

också tydligare i öknen. Jesus döps, fylls av Anden och Anden 

leder Jesus ut i öknen. Där frestaren väntar - djävulen. Vi läser 

Luk 4:1-13 

1Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande, och ledd 

av Anden var han fyrtio dagar ute i öknen, 2där han sattes på 

prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting, och 

när den var slut blev han hungrig. 3Då sade djävulen till 

honom: ”Om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd.” 

4Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva 

bara av bröd.” 

5Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick 

se alla riken i världen 6och sade till honom: ”Jag skall ge dig all 

denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och 

jag kan ge den åt vem jag vill. 7Om du tillber mig skall allt 

detta bli ditt.” 8Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, din 

Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” 

9Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst 

uppe på tempelmuren och sade: ”Om du är Guds son, så kasta 



dig ner härifrån. 10Det står ju skrivet: Han skall befalla sina 

änglar att skydda dig, 11och: De skall bära dig på sina händer 

så att du inte stöter foten mot någon sten.” 12Men Jesus 

svarade: ”Det heter: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på 

prov.” 13När djävulen hade prövat honom på alla sätt 

lämnade han honom för en tid. 

I 40 dygn hade Jesus fastat från mat och till slut blev han 

hungrig står det. Inte så konstigt kanske, tycker inte jag i all fall 

som blir hungrig efter 4 timmar typ. Det är då djävulen 

levererar första frestelsen – om bröd, om att tillfredsställa 

hungern, hur mycket bröd som helst. ”Om du är Guds son” – 

hånfullt utmanande för att sätta Jesus i osäkerhet och i behov 

av att bevisa vem han är. Men istället besvarar han med orden 

från 5 Mos 8:3 ”Han ville lära dig att människan inte lever bara 

av bröd utan av alla ord som utgår från Herren.” Jesus svarar 

med Guds ord.  

Frestelsen även för oss är att mätta vår hunger, våra behov, 

med allt annat än Guds närhet. Hungrar och längtar jag efter 

något så tar jag det, även om det i längden inte kommer att 

bygga upp mig. Vi har alla massa behov, inte bara föda, utan 

också behov av närhet, kärlek, sex, att vara behövd, att känna 

mig älskad, att betyda något för andra. Sunda behov som vi så 

ofta mättar på fel sätt.  Om du är Guds barn…? Kan vi verkligen 

tro och lita på att det är i Gud och bara i Gud vi kan stilla vår 

innersta hunger, törst och längtan? Här kommer också allt 

missbruk in, matmissbruket, sexmissbruket, spelmissbruket, 

alkoholmissbruket, shoppingmissbruket, drogmissbruket… 

Testa, bara lite, bara en sten till ett bröd… Vad är väl en natt 

med den attraktiva mannen på jobbresan? Vad är väl en dag i 

femmanhuset i Göteborg,  jag ska ju bara stilla mina behov… 

Vi behöver också läsa Guds ord så vi kan stava på orden från 

Gud när frestelserna kommer. Orden om att vi är älskade, 

skapade övermåttan underbart, att Jesus vill mätta vår hunger 

och vår törst, att han aldrig överger oss.  

Den andra frestelsen handlar om makt och ägande som ett 

medel att uppleva lyckan. Och här tar djävulen till ett medel 

som är populärt just nu  - alternativa fakta – Både Putin, Potus 

och Delicato jobbar med det, de sista dock med glimten i ögat. 

Men att all makt och härlighet skulle vara lagd i djävulens 

händer är helt klart en alternativ fakta eller sanning. Jesus ser 

igenom detta och säger med orden från 5 Mos 6:13 att ingen 

annan är värd att tillbe än Gud.  

Frågan är om vi ser igenom vår tids frestelser. En del av oss 

frestas av ta makt över andra människor. Men alla av oss  

bombarderas med reklam hur vi kan bli lyckliga. Många av er 



har nog sett den här reklamen. (VISA REKLAMFILM FÖR 

LOTTO) 

Om bara jag hade det också så skulle jag bli lycklig…. Men vad 

vi än blir erbjudan så är ingen annan är värd att tillbe 

Den tredje frestelsen handlar om högmod och att ta Guds 

plats 

Jesus får en vision om att stå längst upp på tempelmuren, 

antagligen sydöstra hörnet, 137 m upp med utsikt över 

Kidrondalen. Och nu citerar Djävulen Guds ord i Psaltaren. (Ps 

91:11-12) I 1 Petr 5:8 så beskrivs frestaren så här: ”Var nyktra 

och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett 

rytande lejon och söker efter någon att sluka.” När jag 

lyssnade till författaren Magnus Malm i somras så 

poängterade han att djävulen går i cirklar men alltid i 

ytterligheterna. Satan börjar alltid i våra lägsta begär, pengar, 

sex och makt är ju de tre klassiska områdena att falla igenom 

på, eller som här begär, makt och högmod. Men när han inte 

kommer åt oss i frestelserna där så går han till vår motsatta 

punkt, idel andlighet. Jesus är inte i ytterligheterna utan i 

mitten, ”där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt 

ibland dem.” Här kommer frestaren ovanifrån genom att 

citera Psaltaren 91 och vill få Jesus att kasta sig ut för att bli 

buren av änglarna, men Jesus gör det inte. Många kristna har 

fallit för denna frestelsen att tro att de är så andliga att de 

nästan sätter sig själv på Guds plats till slut. Överandlighet, 

problemet är inte att det blir för mycket Gud utan för lite 

människa. Jesus är både Gud och människa helt och hållet. 

Hade han kastat sig ut hade han förnekat sin mänsklighet.  

För att stå emot frestelser behöver vi som Jesus leva i den 

Helige Ande och leva i Guds ord, men vi behöver också 

förmågan, klarsyntheten och urskiljningen att se igenom 

frestarens försök att fresta oss.  

Det står ju i vers 13 När djävulen hade prövat honom på alla 

sätt lämnade han honom för en tid. Men detta var bara det 

första skarpa mötet mellan Jesus och djävulen, ett möte som 

Jesus går segrande ur, Jesus kommer gå segrande ur alla andra 

möten också genom evangelierna. Till och med det som ser ut 

som den största nederlaget av alla och som vi kommer sluta 

denna predikoserien med – påsken – går han segrande ur, en 

seger som gäller än idag och som en dag ska bli den seger som 

krossar all ondska för alltid. Men i Jesus seger så får vi som 

Jesus lärjungar leva. Och ju mer vi låter Jesus vara med i våra 

liv ju större chans har du och jag att stå emot frestelserna när 

de dyker upp. För frestelser kommer alltid finns runt oss. De är 

som fåglar sa Martin Luther på 1500-talet, ”Jag kan inte hindra 

fåglarna från att flyga över mitt huvud. Men jag kan hindra 



dem från att bygga bo i mitt hår”. Med det menade han att vi 

inte kan hindra tankarna komma emot oss, men vi kan hindra 

att de blir en del av vårt liv. 

I parallelltexten i Matteus använder Jesus orden ”Gå din väg 

Satan!”. Det låter drastiskt, men ibland kanske vi skulle behöva 

använda just de Jesusorden. Jesus har vunnit seger över alla 

frestelser som finns och den segern får vi leva våra liv i.  

När ni går hem idag så kan ni också ta med ett komplement till 

den här bibelläsningsplanen. Jag skulle vilja utmana mig själv 

och dig att fram till påsk inte bara läsa texterna utan också 

välja en text, kanske den som det predika utifrån och ställa 

dessa frågor, gärna tillsammans med någon annan, din man, 

din fru, din väninna, din hemgrupp. 

1. Vad står det? Återberätta tillsammans.  

2. Vad betyder det här?  

3. Vad behöver jag göra?  

4. Vem kan jag dela detta med? Vem behöver höra detta? 

.  

 

 

 


