
   Den store  
modstander 

Der sker så meget ondt i denne verden, at vi uvilkårligt 

undres. Er det blot tilfældigheder som følge af en meningsløs 

udviklingsproces? Har den almægtige og kærlige Gud mistet 

kontrollen? Eller er der en anden magtfaktor, som er overset 

eller gået i glemmebogen?

Apostlen Peter skriver disse advarende ord: ”Vær årvågne og på vagt!  
Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og 
leder efter nogen at sluge“ (1 Pet 5,8).

Jesus selv beskriver denne modstander som den Onde (Matt 13,19.38), 
Satan (Matt 4,10), løgnens fader (Joh 8,45) og denne verdens fyrste (Joh 
12,31). Johannes føjer følgende til listen: den store drage og den gamle 
slange (Åb 12,9). Bibelen gør det klart, at hvor Gud vil det gode, er der 
et personligt væsen, der vil det modsatte. Han optræder som både 
Guds og menneskets store modstander.



Satan, som betyder modstander, bliver ofte latterliggjort eller henvises 
til overtroens verden. Og dog indgår han til dagligt i manges sprogbrug, 
som om han for dem var en nær ven eller allieret. På filmlærreder, på 
arbejdspladser og i mange hjem kan man næsten ikke sige en sætning 
eller to, uden at hans navn skal nævnes. Ikke underligt, at Jesus kalder 
Satan denne verdens fyrste. Han har i den grad sat sit præg på den 
verden, vi lever i. 

Hvem er den Onde, og hvor kom han fra?
Mærkeligt nok, så kom den Onde fra himlen. Da han i sin tid blev til, 
skabte Gud ham som en mægtig himmelsk engel, også kaldet Lucifer 
eller den strålende morgenstjerne (Es 14,12). Han var fyldt med visdom, 
fuldkommen i skønhed og havde sin plads nærmest ved Guds trone. 
Gud Herren talte til Lucifer og sagde: ”Du var udadlelig i din færd, fra 
den dag du blev skabt, til der blev fundet uret hos dig“ (Ez 28,15). Så 
Gud skabte ikke en djævel men en fuldkommen og syndfri engel.

Men en dag blev der fundet uret hos dette ophøjede væsen. Hvordan 
kunne det ske? ”Dit hjerte blev hovmodigt over din skønhed“ (Ez 28,17).  
”Du sagde ved dig selv: ’Jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjer-
ner rejser jeg min trone … Jeg stiger op over skybankerne og gør mig 
lige med den Højeste’“ (Es 14,13.14). Det var hovmodighed og magt-
begær, der gjorde en ophøjet engel til den store modstander Satan. 
Han ønskede at udfordre den almægtige Gud selv. Og han brugte både 
løgn, bagvaskelse og magt for at tilrane sig Guds trone (djævel betyder 
bagvasker). 

En smuk skabning med de mest fuldkomne egenskaber gjorde oprør 
mod sin skaber for at indtage hans plads. Og han forsøgte at få de 
andre engle over på sin side og startede en krig i himlen. ”Og der blev 
krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig imod dragen, og dragen 
og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke 
længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den 



gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele 
verden – styrtet til jorden og dens engle blev styrtet ned sammen med 
den“ (Åb 12,7-9). Den store modstander kom således fra himlen, men 
blev forvist til jorden.

Denne verdens fyrste
Og her på jorden forsøger han at udøve sit rædselsherredømme. Som 
den gamle slange ledte han vores første forældre, Adam og Eva, ud i 
ulydighed og synd mod Skaberen ved at betvivle Guds karakter og hen-
sigter (1 Mos 3,1-6). Utilfredshed, misundelse, overgreb, lidelse og død 
har været konsekvensen lige siden. Fra at give sig udseende af at være 
menneskets ven og forkæmper viste Satan sig hurtigt at være dets  
argeste modstander. Bedrag og vold er hans hovedvåben. Ulykke og 
lidelse er hans livret. Han er rasende, ”fordi han ved, at hans tid er kort“ 
(Åb 12,12). 

Da han har indset, at han ikke kan vinde kampen mod universets ube-
stridte skaber, kærlighedens Gud, ønsker han at drage så mange af os 
som muligt med i sit endelige fald og tilintetgørelse. Derfor bruger han 
alle mulige tricks for at skade mennesker og lede dem i fordærv. Han 
forsøgte at friste Jesus selv, men kom til kort (Matt 4,1-11). Han rammer 
mennesker med ulykker og sygdom for at tage modet fra dem og skabe 
tvivl om Guds godhed (Job 1 og 2; Luk 13,16). Han bruger snigløb og 
stiller fælder op, for at ramme dem, der bekender sig til at tro på Gud 
(Ef 6,11; 1 Tim 3,7). Men han får ikke det sidste ord.

Jesus får det sidste ord
Vi oplever i dag den intense kamp mellem godt og ondt. Og somme 
tider kunne det se ud til, at den Onde har fået overtaget. Forfølgelse af 
kristne og vildfarende lærdomme har vind i sejlene. Overgreb og ond-
skab i alle dens afskygninger florerer som aldrig før. Men Jesus, vores 
frelser, får det sidste ord. 

Den store modstander



Da Jesus ofrede sit liv på korset for menneskets frelse, blev Satans 
dødsdom underskrevet. Da Jesus opstod fra graven påskemorgen, 
blev dødens lænker revet over og Djævelens magt brudt. Når Jesus 
kommer anden gang, vil den Onde selv blive bundet, indtil han kastes 
i ildsøen, som bliver hans endelige tilintetgørelse (Hebr 2,14.15; Judas 
7; Åb 20,10). Da vil al modstand ophøre, og Gud ”vil tørre hver tåre af 
deres (de troendes) øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, 
ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er 
forsvundet“ (Åb 21,4). 

Hold fast ved Jesus, og lad dig ikke skræmme af den Onde!
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