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START: VEND BLIKKET MOT 

GUD – HVA KAN DU TAKKE FOR 

SIDEN SIST? 

 

 

 

 

 

BIBELTEKSTER 

Matt. 4.1-11 
Joh. 8.31 
Matt. 16.26 
Ef. 6.11 

BØNN 

Fellesbønn fra bønneark 
Konfirmantene: 

Guro, Miriam, Kristian,  

Jonas, Ida, Ingrid 

Utsendingene: 

Laila og Jarle 

Brobønn 

Fri bønn 

 

FRISTELSER 
HVORDAN GJENKJENNE OG OVERVINNE FRISTELSER?  

FRISTELSER 

Alle mennesker opplever fristelser i ulik fasong, tyngde og 
fasetter. Fristelser i bibelsk forstand handler om det som drar oss 
bort fra Gud og hans plan for livet. Djevelen omtales i bibelen som 
den som vil ødelegge og stjele. Han er løgnenes far og vil prøve å 
lokke meg bort fra Jesus. I Matt. 4 leser vi om at Jesus også ble 
fristet av djevelen. Den første fristelsen appellerer til Jesu fysiske 
behov samtidig som den utfordrer Jesu identitet og hans 
guddommelige egenskaper. Den andre utfordrer Jesu tillit til Guds 
omsorg. Han fristes til å gjøre et mirakelhopp fra tempelmuren, bli 
reddet av Gud og få berømmelse og ære. Den tredje fristelsen 
utfordrer Jesus til å bytte Herre og appellerer til makt og luksus. 
Ved hver fristelse siterer Jesus fra bibelen (GT, 5. Mos.6). Da 
stoppes munnen på djevelen.  
 
Hvordan kan du overvinne fristelser? 
1. VÆRE i Guds ord – lese det daglig og LEVE det. Memorer, lytt, 

handle ut ifra det. La det være din viktigste livskilde. 
2. Kjenne din EGEN SÅRBARHET- når blir du fristet? Og på hvilket 

område? Ta konsekvensen av dette i din hverdag. 
3. Realitetsorienter deg! Vær FORBEREDT! Djevelen går rundt som 

en «lysets engel». Hans måte å dra oss bort fra Guds plan er 
sjelden åpenbar, men den skjer heller med «listige knep» som 
Paulus skriver om til Efeserne. Plutselig er vi nesten umerkelig 
et annet sted i livet enn midt i Guds plan og vilje. 

 SAMTALE  

1. Les bibeltekster, først høyt, så stille hver for seg 
 

2. LYTT og noter gjerne ned tanker du får; hva taler Gud om 
til deg? 

 

3. Hvordan kan du PRAKTISERE det du ble minnet om i 
hverdagen din? (F.eks. konkrete valg med tanke på 

fristelser) 
 

4. Hvis du vil: DEL noe av det du fikk med de andre 
 

5. Hvis du vil; DEL det du fikk/noe av det du fikk med de 
andre 

 

6. Hvis du vil: DEL det du fikk/noe av det du fikk med de 
andre.  

 

andre.  


