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Gud har gitt oss autoritet som troende. Når vi skal ta opp dette temaet, så kan vi
ikke bare se på den autoriteten vi har, men vi er nødt til å se på Satans autoritet også. Hans
posisjon har blitt veldig overdrevet. Kristne har blitt forledet til å tro at vi kjemper mot et
vesen som har en overlegen styrke i forhold til oss, og at vi bare så vidt er i stand til å takle
ham. Det er ikke hva Skriften lærer i det hele tatt. Det står riktig nok i Ef 6:12: «For vår
kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne
tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.». Så Satan er en faktor,
han eksisterer. Han har et hierarki av herskere og makter som vi har å gjøre med, men i verset
før sier Paulus at vi skal stå imot djevelens listige knep. Den eneste innflytelse Satan egentlig
har overfor oss er bedrag. Han har ikke makt til å overvinne oss.
I 1. Mos 3 ser vi at ved den første fristelsen Adam og Eva fikk, så kom ikke Satan i
en overlegen styrke. For eksempel, i stedet for å være i en mammut eller en elefant som satte
foten sin på hodet til Adam og truet han og sa: «Tjen meg, ellers...» så kom han gjennom en
slange, den mest listige skapning Gud hadde skapt. Ordet «listig» betyr «slu, bedragersk, eller
utspekulert». Grunnen til at Satan kom gjennom en slange var fordi han i virkeligheten ikke
hadde noen makt til å tvinge Adam og Eva til å gjøre noe som helst. Han kunne bare bedra.
Han kom imot Guds natur og karakter, og begynte å kritisere Ham, ved å si: «Gud elsker
dere ikke egentlig, Han holder noe tilbake fra dere.» Han brukte listige knep for å friste
Adam og Eva til å synde imot Gud. Det var de som hadde all autoritet, og grunnen til at
Satan måtte gjøre det på denne måten, var fordi han ikke hadde makt til å gå imot Gud.
Det er mye mer her som vi ikke har tid til å gå inn i, men et av hovedpoengene jeg
ønsker å formidle når det gjelder den troendes autoritet, er at du må innse at Satan har ingen
makt og autoritet over deg. Han er en beseiret motstander. Den eneste måten han kan ha
innflytelse i ditt liv er å komme med løgn og bedrag. Hvis livet ditt er i ferd med å bli helt
ødelagt, så kan du si: «Det er Satan som sender disse angrepene mot meg», men det er du
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som gir han ammunisjonen. Det er du som må reagere på hans løgner og bedrag. Om du
ikke gir etter for Satan, har han ingen inngang til deg eller makt over deg. I 2. Kor 10:3-5
står det: «For selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verdslig vis. For våre
stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk; med disse
kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud,
og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» Disse skriftstedene snakker om våre
våpen i vår kamp, og hvert våpen som nevnes refererer seg til ditt sinn, det å håndtere tanker.
Satan har ikke makt til å gjøre noe mot deg annet enn gjennom bedrag.
Jeg skal gi et kort sammendrag av noen ting. I begynnelsen hadde Gud, selvfølgelig,
all autoritet. All makt og autoritet må utgå fra Gud siden det bare er Han som har kraft i Seg
Selv. Alt annet er delegert fra Ham. Da han skapte himlene og jorden, så hadde Han all makt
og autoritet. Så i 1. Mos 1:26, da Gud skapte Adam og Eva, sa Han: «De skal ha råderett...
over hele jorden….» Sett det verset sammen med Sal 115:16 hvor det står: «Himmelen,
ja, himlene, tilhører Herren. Men jorden har Han gitt til menneskenes barn.» Gud hadde
eierskap over alt siden Han var Skaperen, men Han gav råderetten, eller autoriteten,
over jorden til fysiske mennesker. Satan har aldri hatt retten eller makten til å regjere på
jorda. Han tok den gjennom å villede menneskene til å synde. Gud gav den autoriteten
til menneskene, og når menneskene falt, så overgav de sin Gudgitte autoritet og makt til
djevelen. Satan ble aldri gitt makt av Gud til å underkue menneskene eller regjere på jorda.
Skriften sier riktignok at Satan er denne verdens gud, men det er ikke fordi
Gud gjorde han til denne verdens gud. Gud satte aldri Satan i en posisjon høyere enn
menneskeslekten. Han gav menneskeslekten råderett og autoritet på jorda. Den eneste
grunnen til at Satan noen gang har vært og er i stand til å undertrykke, dominere eller
forårsake de problemene han gjør, er fordi folk gir sin Gudgitte autoritet til ham. Dette
utgjorde et reelt problem for Gud, fordi Han er en Ånd, og Han gav autoriteten over jorda
til fysiske mennesker. Bare folk med fysiske kropper har autoritet og makt til å regjere og
ha innflytelse på jorda. Satan må komme til oss og prøve å få oss til å overgi vår autoritet til
ham. Det er grunnen til at han gjerne vil bebo en kropp. I Skriften, må demoner ha en kropp
å innta fordi Satan ikke kan gjøre noe dersom han ikke har en kropp å gjøre det gjennom.
Fordi Gud er en Ånd og har gitt autoritet til fysiske mennesker, er Han på en måte nå låst.
Det er ikke fordi Gud ikke har makt og autoritet, men på grunn av Hans integritet. Han gav
autoritet til fysiske mennesker, og for å være sann mot Sitt Ord, så kan Han ikke bare ta det
tilbake og si: «Det var ikke slik Jeg ville det; time-out, stopp, Vi gjør det hele på nytt igjen.»
Nei, Gud har bundet Seg med Sitt eget Ord. Gjennom historien har Han lett etter noen
Han kunne flyte gjennom, men problemet var at alle folk var fordervet og hadde overgitt seg
selv til Satan. Så hva skulle Han gjøre?
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Det Gud til slutt gjorde, var å Selv komme til jorden og bli et menneske. Det
er helt enormt når du forstår det, fordi nå fikk djevelen et stort problem. Han hadde
brukt menneskeslektens makt, og Gud kunne ikke direkte gripe inn for å løse alle disse
problemene, fordi menneskene av egen fri vilje, legalt hadde overgitt til Satan deres Gudgitte
autoritet. Satan gjorde ikke det som var rett, men mennesket gav han den autoritet og makt
som de hadde å gi. Men nå, her kom Gud, og Han var ikke lenger bare i Ånd, men var i form
av en fysisk kropp. Dette førte djevelen inn i en vanskelig situasjon, fordi Gud hadde nå ikke
bare autoritet i himmelen, men ved å bli et menneske hadde Han også makt på jorda. Jesus sa
i Joh 5:26-27: «For slik som Faderen har liv i Seg selv, slik har Han også gitt Sønnen å ha liv i Seg
selv. Og Han har også gitt Ham myndighet til å holde dom, fordi Han er Menneskesønnen.» Han
henviste til Sin fysiske kropp.
Jesus kom og utøvde sin Gudgitte autoritet. Djevelen fristet Ham, men Jesus ga aldri
etter for han. Satan tapte i alle slag mot Ham. Så tok Jesus våre synder, døde for dem, fór
ned i dødsriket, sto opp igjen, og sa i Matt 28:18: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.»
Han erobret tilbake den autoriteten Gud hadde gitt til menneskeslekten, som menneskene
misbrukte, og som Gud i en fysisk kropp, hadde Jesus nå all autoritet i himmel og på jord. I
det neste verset sier Han (parafrase): «Nå, gå dere og gjør disse ting.» I praksis så sier Han:
«Jeg har all makt i himmel og på jord, og Jeg deler den med dere.» Denne gangen, imidlertid,
så er det en markant forskjell i den autoriteten Gud har gitt tilbake til oss som troende. Det
er en sammenføyd autoritet mellom oss og Herren Jesus Kristus. Den er ikke lenger gitt til
oss alene slik som den ble gitt til Adam og Eva. Den autoriteten kunne de gi vekk, la djevelen
underkue dem og i prinsippet være uten håp, men i dag er vår autoritet sammenknyttet med
Herren Jesus Kristus. Det er som å ha en felles bankkonto som krever signatur av begge
parter for å ta ut penger. Vår autoritet er forenet med Herren Jesus, og Hans autoritet er
forenet med menigheten.
Selv om vi feiler, så vil Gud aldri noen gang skrive under på å gi autoriteten over til
djevelen. Satan er helt maktesløs. Han har ingen mulighet til å gjøre noe i ditt liv annet enn
å lure deg inn i noe, og som du frivillig går med på. Du kan gi han autoritet i ditt liv, du må
kanskje lide for det personlig, men den Gudgitte autoriteten som var gitt til menneskeheten,
vil aldri mer bli kunne gitt til djevelen alene. Det er en forenet autoritet mellom oss og
Herren Jesus, og Han vil forbli trofast uansett. Du trenger å erkjenne at det er du som nå
har autoritet og makt. Satan kjemper mot deg i dine tanker, og dine våpen er slik at du kan
ta disse tankene til fange. Du kan gjenkjenne at det er galt av djevelen å underkue deg fysisk
og kan finne ut hva Skriften har å si om helbredelse. I Joh. 8:32 står det: «Og dere skal kjenne
sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Du er den som har makt og autoritet. Gud har gitt
den til deg, og det eneste som hindrer deg fra å utøve din autoritet er at du ikke har tatt dine
tanker til fange. Du har ikke benyttet de åndelige våpnene til å fornye ditt sinn og til å se hva
du har. Det er oppmuntrende å finne ut at det er du som sitter med autoritet og makt.
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Jeg ber om at du vil ta dette og grunne på det, og Gud vil gi deg åpenbaring om at
du er den som Satan skjelver for. Du skal ikke skjelve for Satan, for du er den som har den
Gudgitte makt og autoritet. Om du står djevelen imot, så vil han fly fra deg ( Jak 4:7).

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 1. Mos 3:1. Satan eksisterer, men hans reelle kraft ligger i å lure oss. Hva ville
slangen (djevelen) få Eva til å stille spørsmål ved?
2. Les 1. Mos 3:1. Hvorfor tror du Satan brukte list?
3. Les 1. Mos 1:26-28. Hvem gav mennesket dets autoritet?
4. Les Sal 8:4-8 Hvordan skapte Gud mennesket?
5. Les 2. Kor 4:4. Hva indikerer dette verset at skjedde?
6. Les Matt 4:8-9. Understreker dette verset det poenget?
7. Les Matt 28:18. Etter Jesu død og oppstandelse, hvem har nå all makt i himmel og på
jord?
8. Les Matt 28:18-19. Til hvem er autoritet blitt delegert, ifølge dette verset?
9. Les Ef 1:19. Den overveldende store Guds kraft er hos hvem?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
1.Mos 3:1 - Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han
sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?»
1.Mos 1:26 - Så sa Gud: «La Oss gjøre mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha
råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp
som rører seg på jorden.»
1.Mos 1:28 - Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden
og legg den under dere! Dere skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver
levende skapning som rører seg på jorden.»
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Sal 8:5-9 - hva er da mennesket, at Du skulle minnes ham, og menneskesønnen, at Du skulle se
til ham? For Du har gjort ham lite ringere enn Gud, og med herlighet og ære har Du kronet ham.
Du satte ham til å være herre over Dine henders verk. Du har lagt alle ting under hans føtter, alt
småfe og storfe, selv de ville dyr på marken, fuglene i luften og fiskene i havet, alt som rører seg på
havets stier.
2. Kor 4:4 - de vantro, de som har fått sine sinn forblindet av denne tidsalders gud, for at ikke lyset
fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal skinne for dem.
Matt 4:8-9 - Igjen tok djevelen Ham med opp på et meget høyt fjell og viste Ham alle verdens riker
og deres herlighet. Og han sa til Ham: «Alt dette vil jeg gi Deg hvis Du vil falle ned og tilbe meg.»
Matt 28:18-19 - Og Jesus sto fram og talte til dem og sa: «Meg er gitt all makt i Himmel og på
jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn.
Ef 1:19 - og forstå hvor overveldende stor Hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av Hans
mektige kraft.

FASIT.
1. Les 1. Mos 3:1. Satan eksisterer, men hans reelle kraft ligger i å lure oss. Hva ville
slangen (djevelen) få Eva til å stille spørsmål ved?

Guds Ord (har Gud virkelig sagt?)
2. Les 1. Mos 3:1. Hvorfor tror du Satan brukte list?

Han kunne ikke tvinge dem til å være ulydige. Han måtte lure dem til å gi fra
seg sin autoritet.
3. Les 1. Mos 1:26-28. Hvem gav mennesket dets autoritet?

Gud.
4. Les Sal 8:4-8 Hvordan skapte Gud mennesket?

Med råderett over Hans (Guds) henders verk.
5. Les 2. Kor 4:4. Hva indikerer dette verset at skjedde?

At Satan tok menneskets autoritet og ble denne verdens gud (dette systemet,
denne tidsalder).
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6. Les Matt 4:8-9. Understreker dette verset det poenget?

Ja.
7.

Les Matt 28:18. Etter Jesu død og oppstandelse, hvem har nå all makt i himmel og på
jord?

Jesus.
8. Les Matt 28:18-19. Til hvem er autoritet blitt delegert, ifølge dette verset?

Den troende.
9. Les Ef 1:19. Den overveldende store Guds kraft er hos hvem?

Oss som tror.
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