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Som kristen så er du en del af en åndelig krig, enten du ønsker det 

eller ej. Djævelen er ikke særlig tilfreds med det valg du har taget og 
han kommer til at gøre alt for at få dig bort i fra Gud.

1. Petersbrev 5:8-9

 Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som 

en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen, 
I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.

Men djævelen spiller ikke fair og respekterer ikke din frie vilje. Derfor 

har han ikke noget imod at lokke dig med løgn for at fange dig i sit 

net. Selv om Jesus allerede har vundet kampen vil han ikke slippe 
dig før du selv får åbenbaringen om at du nu er fri.

Vigtig at vide

1. Satan er ikke lige stærk som Gud
Mange mennesker tror at kampen mellem det gode og det onde er 

en kamp mellem to kræfter der er næsten lige stærke. Men Bibelen 
viser os at Gud er uendelig meget stærkere. Djævelen er en engel skabt 

af Gud, men som på grund af sit hovmod blev smit ud af Himmelen.

★ Satan er en falden engel underlagt Guds magt
★ Satan kan ikke være alle steder på en gang
★ Satan er ikke alvidende

2. Djævelen kan ikke gå længere end Gud tillader
I Jobs bog ser vi tydelig eksempel på hvorledes djævelen søger at 
ødelægge mennesker. Men vi ser også djævelens begrænsning for 

han måtte spørge Gud om tilladelse til at prøve Job, og Gud satte 
grænser for hvor langt han !k lov til at gå.

★ Djævelen har krav på at teste vores tro
★ Han må have tilladelse til at gøre det
★ Gud bestemmer hvor langt han får lov til at gå

5 ting djævelen ikke 
ønsker du skal vide

Johannes 3:6
Det, der er født af kødet, er kød, og 
det, der er født af Ånden, er ånd.

Johannes 3:3
Jesus svarede ham: »Sandelig, 
sandelig siger jeg dig: Den, der 
ikke bliver født på ny, kan ikke se 
Guds rige.«



Lukas 22:31-32

Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; 
men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte.

1. Korintherbrev 10:13

De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er 

trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen 
med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.

3. Satan kan ikke kontrollere dig
Satan ønsker at få kristne til at tro at de er magtesløse ovenfor hans 

fristelser, men det er ikke sandt. Gud har skabt mennesker med en 

fri vilje, og derfor må djævelen bruge list for at fange dig i sit net.

Efeserbrevet 6:11
Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.

Jakob 1:14-15
Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én; når så 

begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er 
vokset op, føder den død.

Djævelen kan ikke kontrollere dig, men han vil søge at påvirke dit 
begær, så du selv vælger at følge ham. Men om du vælger stå ham 

imod så må han "y fra dig.

Jakob 4:7

I skal altså underordne jer under Gud; og I skal stå Djævelen imod, så 
vil han "ygte fra jer.

4. Satan er allerede besejret
Vi er ikke kaldet til at febrilsk søge at besejre djævelen og hans 

dæmoner. Vi overvinder kampen ved simpelt hen at blive stående 

og ikke give efter for deres påvirkning. Kampen er allerede vundet.

Kolossenserbrevet 2:14-15
Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; 

han ernede det ved at nagle det til korset; han afvæbnede magterne 

og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit 
triumftog i Kristus.
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2. Korintherbrev 2:14

Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt 
lader os udsprede kundskaben om ham som en duft.

Når Jesus døde på korset så proklamerede Han: “Det er fuldbragt”

(Johannes 19:30). Synden blev evigt slættet og alle hans anklager 

gjort ugyldige.

5. Du kan blive stående efter at have overvundet alt
Mange kristne har en holdning af at nederlag, hvor deres eneste håb 
er om de formår at holde ud. Men Gud har kaldet os til at vandre med 

Ham i hans triumftog.

Efeserbrevet 6:13

Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde 
dag, overvinde alt og bestå.

Gud har givet os alt vi behøver for at kunne blive stående. Vi har 
fået Hans rustning, Hans våben og Hans styrke. Derfor behøver vi 

ikke være bange, men heller stå fast på Hans ord, vel vidende om at 
kampen allerede er vundet.
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