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Disippelliv i praksis;  

hvordan stå imot den onde? 

 

Bibeltekst: Efeserne 6:10-19 
 
Mot hvem og mot hva er det vi kjemper? Og hvordan skal vi kjempe for å 
vinne seier? 
Hvem: «Ondskapens åndehær» Vi har en åndelig motstander selv om 
mange i vesten ikke lenger tror på en personlig ond åndsmakt. Selv mange 
selverklærte kristne i USA (59%) regner bare djevelen som en symbolsk 
figur. Vi prøver å forklare all ondskap bare med psykologi og sosiologi. Men 
det holder ikke. Bibelen lærer oss at ondskapen både bor i hvert menneskes 
hjerte og at det finnes en ond åndsmakt som gjerne vil skynde på den 
ondskapen som allerede eksisterer i våre hjerter. Vi er alle del av 
problemet. 
Hva: «Djevelens listige knep». To feller å gå i ifølge Paulus; undervurdere og 
overvurdere djevelens makt. C.S.Lewis understreker at det er like 
problematisk å fornekte djevelen som å tilskrive han for mye makt og 
ansvar. Vi må ha et balansert syn på ondskapen. Vi kan ikke overvinne våre 
moralske brister ved å forbanne djevelen, like lite som vi kan medisinere 
bort djevelens løgntanker. Djevelen er løgnens far derfor vil han primært 
prøve å lure oss gjennom løgn. Slik begynte han allerede i Edens hage; «har 
Gud virkelig sagt..?». Den eneste måten han kan skade oss, og dermed 
ramme Gud, er ved at han klarer å lure oss bort fra vår himmelske Far. Og 
det prøver han å gjøre gjennom å sende sine løgntanker – enten for å friste 
oss til synd og opprør, eller for å gi oss så mye fordømmelse at vi ikke 
lenger tror at det er håp for oss – og vi lar derfor være å komme til Gud 
med våre problemer og mister samtidig all frimodighet og glede. Han spiller 
på våre eksisterende svakheter, om trent som når noen synger en tone inn i 
et flygel og noen av strengene begynner å vibrere. 
Hvordan:  
1) «Guds fulle rustning». Vi må kjenne bibelen, Jesus, oss selv og djevelens 
strategier, sier Thomas Brooks. Be DHÅ vise deg hvilke strenger djevelen 
prøver å vibrere hos deg – så kanskje du kan stå sterkere neste gang han prøver seg.  
2) Så må vi gjøre nytte av hele Guds fulle rustning. Det betyr å ikle oss Kristus – For Jesus er 
vår rettferdighet (brynje) = vi må ha vår identitet i Gud og vite at vi er tilgitt og elsket av 
Ham. Han er veien, sannheten og livet (belte). Sannheten setter oss fri – vi må kjenne den 
personifiserte. Han er den som fullender vår frelse (hjelmen) – husk at kampen står i 
tankene våre – derfor må vi fornye vårt sinn og ta alle tanker til fange i lydighet mot Kristus. 
Han er troens (skjold) opphavsmann og fullender. Tro staves handling – (jfr Jakobs brev). Når 
vi lyder Gud og gjør hans vilje, viser vi at vi har tro. Jesus er også Guds ord (sverdet). I 
begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud... og ordet ble menneske, sier 
Johannes. Vi trenger at ordet bor rikelig iblant oss skal vi klare å stå imot den ondes løgner. 



Jesus er fredsfyrsten og evangeliet (skoene). Det er ment å deles. Når vi gir evangeliet videre 
utvides Guds rike, og djevelens innflytelse minker i verden. Det er åndelig krigføring. 
 
 
 
Spørsmål til samtale i familie eller bibelgrupper: 
1. Synes du det er vanskelig å tro på en ond personlig makt? Hvorfor/hvorfor ikke? 

2. Kjenner du igjen noen av djevelens taktikker i ditt eget liv? Hvilke strenger prøver han å spille 

på hos deg? 

3. Hvilken del av rustningen er det du trenger å blankpusse og huske å bruke oftere? 

4. Hvordan passer Jesu oppsummering av hele loven (du skal elske Herren din Gud.. og din neste 

som deg selv) med dagens budskap om hvordan vi står imot den onde? 
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