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FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN - Prövningens stund 

På TV 4 finns ett program som heter Idol. Att ha en idol är synonymt 

med att dyrka någon. Dyrka i sin tur har betydelsen tillbedjan. Dagens 

text handlar om vem jag har som idol, vem jag dyrkar. 

När Jesus – Guds son – fastat i fyrtio dagar har han blivit hungrig. Då 

träder djävulen fram och frestar. Vad kännetecknar en frestelse? 

1. I frestelsen finns något som är åtråvärt. (Annars vore det ingen 

frestelse!) 

2. Det mesta i frestelsen är faktiskt sant! 

3. På den avgörande punkten är frestelsen falsk! 

Vi skall titta på den första frestelsen: 

1 Mos 3:3-7 Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud 

hade gjort. Den frågade kvinnan: »Har Gud verkligen sagt att ni inte 

får äta av något träd i trädgården?« Kvinnan svarade: »Vi får äta frukt 

från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: 

Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.« Ormen sade: 

»Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten 

öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.« 

Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och 

ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och 

åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. Då 

öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop 

fikonlöv och band dem kring höfterna. 

I den första frestelsen fanns lögnen: Ni kommer visst inte att dö. Det 

åtråvärda var däremot sant: Deras ögon öppnas och de blev som gudar. 

Så är det med alla frestelser vi möter. Det finns alltid något åtråvärt, 

MEN, konsekvensen är dold för oss. Ända tills vi fallit för frestelsen. 

Vari bestod frestelsen för Jesus? Jo, att djävulen skulle lämna sin makt 

över jorden till Jesus, bara Jesus tillbad djävulen. Detta var sant. 

1 Joh 5:18-21 Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som 

föddes av Gud bevarar dem och den Onde kan inte röra dem. Vi vet att 



vi är från Gud och att hela världen ligger i den Ondes våld. Vi vet 

också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att 

vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. 

Han är den sanne guden och det eviga livet. Mina barn, var på er vakt 

mot avgudar 

Det är evighetsavgörande att vara född av Gud. Så här berättar bibeln 

hur det går till: Att vi tar emot Jesus som vår försonare. 

Joh 1:11-13 Han (Jesus) kom till det som var hans, och hans egna tog 

inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att 

bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte 

av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. 

Att tro på hans namn, det är att lita på att Jesus är Guds son. 

 

Med dessa reflektioner är det dags för söndagens text: 

Matt 4:1-11 Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på 

prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter 

blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: »Om 

du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.« Jesus svarade: 

»Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje 

ord som utgår ur Guds mun.« Sedan tog djävulen honom med sig till 

den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och 

sade: »Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han 

skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du 

inte stöter foten mot någon sten.« Jesus sade till honom: »Det står också 

skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov. «Nu tog djävulen 

honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken 

i världen och deras härlighet och sade: »Allt detta skall jag ge dig om 

du faller ner och tillber mig.« Då sade Jesus till honom: »Gå din väg, 

Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast 

honom skall du dyrka.« Då lät djävulen honom vara, och änglar kom 

fram och betjänade honom 


