
#13 
Hvordan ondskaben blev til 

 
Ordet ”Satan” bliver nævnt 53 gange i Bibelen. På hebræisk betyder ordet 
”modstander” eller ”fjende”. Ordet ”djævel” bliver nævnt 60 gange i Det Nye 
Testamente. Ordet betyder bogstaveligt talt ”bagtaler”. Det bliver defineret som en 
falsk anklager eller en, som bagvasker, fremstiller et falskt billede af andre og er 
ondskabsfuld. Men hvor kom djævelen fra, og hvorfor har Gud ikke destrueret ham? 
Vi skal finde sandheden omkring disse spørgsmål endnu engang i Guds pålidelige ord. 

1. Hvor kom Satan fra?  Luk 10,18  
 
 

2. Hvad var han for en slags skabning?  Ez 28,14-15  
 
 

 Gud skabte denne engel til at være en ”perfekt rollemodel”. Han var engang i 
Guds nærvær i de himmelske sale, indtil ”ondskab” blev fundet i ham. 

3. Hvad var denne ”ondskab”, der blev fundet i ham?  Es 14,12-14; 1 Tim 3,6   

 

 Lucifer blev hovmodig på grund af sin skønhed og position og ville gerne hæves 
over himlens stjerner. Lidt efter lidt begyndte han at give efter for ønsket om 
selvophøjelse. 

 
4. Hvordan blev han udvist fra himmelen?  Åb 12,7-9; Ez 28.16-17 

 

 Ordet ”handel” på hebræisk kommer fra ordstammen, ”rakiyl” (rakil), der 
betyder at bagvaske og fortælle usandhed. Lucifer begyndte at sprede dårlige 
rygter om Guds karakter for at fremkalde utilfredshed blandt de andre engle. 
Han ville udløse et oprør mod Gud.  

5. Hvor mange engle faldt med ham?  Åb 12,4  
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6. Hvad gør Satan nu krav på som sin, fordi han bedrog Adam og Eva?   
Luk 4,5-6; Joh 12,31 

 

 

Da Gud skabte verden, gav han den til Adam, for at han skulle være dens herre. 
Men da Adam syndede, tog Satan kontrol over verden. Læg mærke til at Jesus 
ikke argumenterede med Satan, da han sagde, ”Den er overgivet til mig”. Jesus 
omtalte ham endda som ”verdens fyrste”. 

7. Hvorfor destruerede Gud ikke Satan, da han gjorde oprør?  5 Mos 32,3-4  

 

Der står mange gange i Hebræerbrevet (i det oprindelige græske), at Gud skabte 
”verdner”, i flertal. Virker det sandsynligt, at Gud, som er et kreativt geni, i 
milliarder og millioner af år sad i himlen og en dag tænkte, at nu ville han skabe 
en verden? Nej, universet lader til at være beboet af mange verdner. 

Gud kunne naturligvis have destrueret Satan dengang han lavede oprør, men 
hvad ville englene have tænkt? Gud ville have gjort Satan til en martyr og skabt 
tvivl og mistro i deres tanker. Naturligvis kunne Gud have destrueret alle 
englene og begyndt forfra igen, men hvad så med de andre verdner? Hvad kunne 
de have tænkt? Hvor langt tilbage skulle Gud gå for at håndtere syndproblemet 
og samtidig være fair og tillade frit valg? Gud blev nødt til at lade synden løbe 
sin grimme kurs for at kunne forsvare sin ægte og kærlige karakter. 

8. Hvad er vor fjende, Satans, hovedmål i denne verden?  1 Pet 5,8  

 

9. Hvilke metoder bruger djævelen bl.a. i sine bedrag og forsøg på at destruere 
os?  

    a. 2 Kor 4,4; Mark 4,13-15 
_______________________________________________ 

     b. 1 Kor 7,5; Matt 26,41 
__________________________________________________ 

   c. Zak 3,1; Åb 12,10 
____________________________________________________ 
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Ikke alene forhindrer Satan vor forståelse af evangeliets gode budskab, men han 
forsøger også at stifte splid mellem Gud og os. Han frister os til at synde, og når 
vi bliver bytte for hans lumske planer, anklager han os og fortæller os, hvor 
slemme vi er. Han hvisker i vores øre, at Gud ikke kan tilgive os. Han gør endda 
nar af Gud, ved at skilte med vore synder foran Guds ansigt.  

”Satan står parat til at berøve os for Guds dyrebare løfter. Han vil tage enhver 
lysstråle og alt håb fra Sjælen; men du må ikke tillade ham at gøre dette. Lyt 
ikke til fristeren, men sig: ”Jesus døde, for at jeg skal leve. Han elsker mig og vil 
ikke have, at jeg skal gå fortabt.” Vejen til Kristus s.77 

10. Hvordan kan vi modstå djævelen? Jak 4,7-8;  

 

Vores eneste sikkerhed er at underkaste os og komme Jesus nær. Lad vor Frelser 
skærme dig fra fjendens list. Du er ikke stærk nok til at hamle op med Satan på 
egen hånd. 

11. Frister Gud os nogensinde? Jak 1,13 

 

12. Hvornår bliver fristelse til synd? Jak 1,14-15 

 

Fristelse bliver kun til synd, når vi accepterer den i vore tanker. Sommetider 
bliver vi måske fristet med en ond tanke eller begær, men vi vender os fra det. 
Sådanne ting betragtes ikke som synd, kun når vi tillader det. 

13. Hvad lover Gud os?  1 Kor 10,13  

 

14. Hvornår overtog Jesus Satans plads som den nye repræsentant af verden?   
Joh 12,31; Hebr 2,14  
 
 

Da Gud skabte verden, gjorde han Adam til menneskeslægtens leder og 
repræsentant. Så tog Satan kontrollen af denne verden og blev den nye 
repræsentant, da han narrede Adam til at synde. Jesus tog retmæssigt ejerskabet 
af verden tilbage, da han vandt det på korset. 



Konklusion: Gud skabte ikke ondskab. Lucifer blev skabt som en smuk og ophøjet 
engel i himlen, indtil hovmod gjorde ham korrupt, og han gjorde oprør mod Gud og 
tog en tredjedel af englene med sig. Han er stadig i strid med Gud og betragtes som 
vor fjende. Han er på udkig efter, hvem han måske kan fange i sit net, og selvom 
fristelse ikke er synd, er det det et middel, han benytter til at lede os i synd. Og 
selvom vi sommetider snubler og falder, har vi dog Jesus, vor ypperstepræst, som 
lever for at gå i forbøn for os. Han elsker os sådan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVARNØGLE TIL LEKTIE #13 

Sp. 1 – Fra himlen 

Sp. 2 – En skytsengel eller kerub ulastelig og perfekt i sin opførsel 

Sp. 3 – Hovmod 

Sp. 4 – Åbent oprør førte til, at Satan og hans andre engle blev udvist 

Sp. 5 – En tredjedel 

Sp. 6 – Verden 

Sp. 7 – Fordi Guds gerning er perfekt og hans veje retfærdige 

Sp. 8 – At sluge og ødelægge os 

Sp. 9 –   a. Blinde os, så vi ikke forstår evangeliet                                                                    

               b. Han frister os til synd                                                                             

               c. Så anklager han os for vore synder 

Sp. 10 – Ved at underkaste os og komme Gud nær  

Sp. 11 – Nej  

Sp. 12 – Når vi tillader den i vore tanker 

Sp. 13 – Han vil ikke tillade, at vi lider mere end vi kan bære, og han lover at lave en 
udvej for os.  

Sp. 14 – På korset 
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