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Identitetstyveri

STUDIE 12

OVERSIGT
Bibelen fortæller, at Satan var lysets engel og 
optræder som sådan for mennesker i håb om 
at få sympati og udviske Guds billede i det 
skabte. Hvordan skal vi forholde os til måden, 
han arbejder på? Ingen af os ønsker at følge 
den falske vejleder. Men kan vi stole på alle, 
der påstår at kende Guds vej? Skal vi forkaste 
alt, vi ikke føler os trygge ved? Er kulturelle 
forhold, vi ikke er vant til, af det onde? Hvis 
Satan forsøger at fjerne mennesker fra Gud, 
hvorfor har vi så mistro til dem, der påstår at 
være Guds tjenere, men agerer på en måde, vi 
ikke har tradition for? Findes der overhovedet 
sikre holdepunkter? 

Gør dagens politiske og religiøse dualisme 
valget mellem ondt og godt nemmere for 
os? Er der tale om den rigtige tro, de rigtige 
læresætninger, den rigtige kirke, det korrekte 
liv? Hvordan navigerer vi her?
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Lysets engel
Når vi køber ny bil eller et hus, undersøger vi sagen 
nøje, inden vi underskriver købsaftalen. For det  
meste svarer det, vi får, til forventningerne. Dog 
ikke altid. Bibelen siger, at Satan viser sig som en  
lysets engel. Hvordan kan vi kende forskel på det, 
der udgiver sig for at være lys, og det, som faktisk 
er lys? Hvad er Satans vision og strategi egentlig 
ifølge Bibelen? Er vi kloge nok til at regne ud, hvor-
dan han opererer, så vi kan tage vores forholdsreg-
ler? Hvordan navigerer vi med en fjende, der ”er 
som en brølende løve og ved, at hans tid er kort?“ 
(Åb 12,12).

Dårlig idé, Jesus!
Peter havde et storsindet ønske for Jesus. Det 
virkede som en dårlig strategi for Jesus at opsøge 
konflikten ved at gå op til Jerusalem, hvor han sag-
de, at han ville blive fanget og lide. Peter ønskede 
det bedste for Jesus – og sig selv. Hvorfor sagde  
Jesus, at den tanke var fra djævelen? En anden 
gang sagde Jesus, at Peters udsagn var fra himlen. 
Hvordan kan vi sikre os, at det vi siger eller mener, 
er i tråd med Guds rige? 

At blive høstet
Lige efter de tre engles kald til til trofasthed mod 
Gud, til at sætte alt på sin retmæssige plads og til 
at vende sig væk fra alt, som går imod Guds rige, 
finder vi, at jorden høstes. Det er Jesus, der høster.

Fylder det dig med glæde, at du skal ”høstes“, eller 
oplever du angst og frygt? Hvordan påvirker det 
min hverdag, at Jesus er konge, og at vi skal samles 
om ham?

Noter
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Kommentarer til studie 12

2 Kor 11,13-15 | Falsk med vilje? 
Læg mærke til, hvordan Paulus i denne tekst strategisk bruger udtrykket 
”giver sig ud for“.

”De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi 
apostle. Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets en-
gel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være 
retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.“
 
Tror du, de falske apostle i Korint bevidst foregav at være noget andet, end 
det, de var, eller tror du, at de kan have været oprigtige? (Du skal muligvis 
læse hele kapitlet for at se sammenhængen). Har du nogensinde oplevet, at 
nogen har handlet falsk med vilje? Hvad tror du, at Satan har størst succes 
med i vores tid? Har du nogensinde troet på en løgn, du vil sige, var sata-
nisk?

Matt 16,21-23 | Er Peter blevet til Satan?
Peter var i de foregående vers blevet rost for at erklære, at Jesus var Mes-
sias. Nu bliver han kaldt Satan, fordi han protesterer mod, at Jesus skulle 
dø. Bag dette ligger den dybe sandhed i både evangelierne og det, Pau-
lus prædiker: Jesu vej til kongedømmet gik ikke gennem soldater, krig og 
magtanvendelse, men gennem korset og den selvopofrende kærligheds 
overbevisende magt. Da Peter i denne tekst vendte sig imod denne vej, blev 
han et redskab for Satan. Var Jesu skarpe ord til Peter til Satan eller til ham 
selv? Hvor hører vi denne stemme i dag? Hvorfor tror du, at de første kristne 
beholdt disse ord og inkluderede dem i Bibelen?
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Åb 14,14-16 | At blive høstet
Teksten tegner et billede af modne afgrøder, som er klar til at blive høstet. 
Det er forbundet med glæde at få kornet i hus. Men hvad var kornet, før 
det blev modent? Og hvad er den overførte betydning? Hvis høsten endnu 
ikke er begyndt, betyder det så, at vi er umodne – og på hvilke måder? Hvad 
venter Jesus på? Handler modenhed i denne tekst om kvantitet eller kvalitet, 
eller noget tredje?

Eftertanke 
På hvilke måder kan troende i dag, selv med de bedste hensigter, blive red-
skaber for andet end Guds planer og metoder?

Hvor går grænsen mellem sund dømmekraft og usund heksejagt, når det 
handler om at afsløre Satan?

Hvilke kriterier eller kontrolpunkter bruger du for at undgå at blive snydt af 
falske dagsordener og falsk information?


