
Jesus på vandring i öknen 

Ett bibelstudium med grund i uttågsberättelsen och Jesus frestelser. 

Läs Luk 4:1-13 (par. Matt 4:1-11, Mark 1:12-13) 

Israeliternas 40 år i öknen var en viktig period i folkets historia och utveckling. Under den 

perioden formades de som en nation, fick en identitet som Guds folk t.o.m. som Guds son i 

enlighet med det Mose sagt till farao ”Så säger Herren: Israel är min förstfödde son. Jag har 

sagt till dig att släppa min son…” (2Mos 4:22,23). Under hela vandringen prövades deras 

trohet mot Gud och hela tiden svek de honom. Det präglade dem också när de sen kom till det 

utlovade landet. 

Jesus 40 dagar i öknen var en viktig period i hans liv och utveckling. Här förbereddes han för 

uppdraget. Hans identitet som Guds Son klarnade, inte minst med tanke på det som sagts vid 

hans dop ”Du är min älskade son, du är min utvalde” (Luk 3:22). Hans hängivenhet och trohet 

prövades och han stod fast vid det och det präglade sedan hans fortsatta liv. Han gjorde det 

israeliterna misslyckades med. 

Det är tydligt att Jesus och de första kristna såg ett nära samband mellan Jesus tid i öknen och 

israeliternas ökenvandring. Jesus leds av Anden ut i öknen direkt efter att döpts i vatten, och 

Paulus beskriver israeliterna vandring genom havet som att de döptes i havet till gemenskap 

med Mose (1Kor 10:2). Han får nu representera israeliterna och fullfölja deras uppgift och 

kallelse, han besegrar deras fiende. 

 

Det är också så spännande att Jesu sätt att hantera sina tre frestelser innebär att han citerar tre 

bibelord. Alla från ökentiden!! (5Mos 8:3, 6:13, 16) Han argumenterar inte mot djävulen – 

sånt leder oftast till att man efterhand tycker att det låter riktigt förnuftigt. Det blir tydligt att 

Jesus lyckas och hur han lyckas där israeliterna misslyckades. Han utmanades att bevisa att 

han var Guds son och Messias: Visa vad du går för! Gud vill väl inte att hans son ska gå 

hungrig eller maktlös? Tvärtom är väl spektakulära mirakler tecken på Guds välsignelse! Men 

Jesus bevisade sitt son-förhållande på ett annat sätt än vad djävulen tänkt sig: genom 

förtröstan, tillbedjan och trohet.  

”Allt det som hände med dem är exempel som skrevs ned för att hjälpa oss som har 

tidsåldrarnas slut nära inpå oss” – så skrev Paulus angående israeliternas nedslående 

erfarenheter i öknen (1Kor 10:11) och han skriver också att det är en varning för oss. Förr 

eller senare och förmodligen både ock hamnar vi i en öken. Men på samma sätt ska vi 

uppfatta Jesus exempel som oerhört inspirerande och uppmuntrande: det finns ett annat 

vägval vi kan göra. Vi följer en fantastisk segrare! 

 

 

 

 



 

1. FÖRTRÖSTAN  

Israeliternas ökenvandring uppvisar en lång lista på missnöje, klagan, uppror (ex. 2Mos 15-

18, 4Mos 10-25). Det var en tålamodsprövande och utmanande situation – hur länge skulle de 

stå ut med tillfälliga och undermåliga villkor. Hur länge skulle de behöva kämpa med hunger 

och törst. Trots att Gud befriat dem från förtryck och slaveri och räddat dem genom 

vandringen på uttorkad sjöbotten var det svårt att lita på att han skulle fortsätta så, att lita på 

hans omsorg. Att Gud skulle ge dem kött och bröd att äta. Det hade varit bättre att stanna kvar 

i slaveriet menade de. Och det blev ett tecken på vad som bodde i hjärtat (5Mos 8:1-3). Visste 

Gud på riktigt om vad de behövde? 

 

När Jesus av Anden leds ut i öknen och kämpar med sina hungerkänslor – liksom israeliterna 

– visar han en annan väg när han prövas. Han utmanas av djävulen att förvandla en sten till 

bröd ”om du nu är Guds son”, han utmanas att inte lita på Guds omsorg. Bröd var det han 

mest behövde och ville ha just då och ”Guds Son”, det hade ju en röst förklarat att han var när 

han döptes. Varför vänta, varför pröva sitt tålamod. Han kunde ha tagit emot det han behövde 

från djävulens hand – men avstod. Han väntade tills han fick det från Guds hand. 

Jesus väljer att förtrösta på Gud. Och han hämtar lärdom från israeliternas vandring när han 

citerar från 5Mos 8:1-5 där Mose talar om att Gud varit trofast mot dem under olika 

prövningar. 

 

I våra ökenperioder prövas vår förtröstan på Gud, vi frestas att lämna Guds vägar och välja 

våra egna. Tron på att Gud har omsorg om oss vacklar och tålamodet sviker: Hur länge ska vi 

orka? Det måste finnas enklare lösningar. Men Jesus visar att det är möjligt att förtrösta på 

Gud även när omständigheterna säger motsatsen. 

 

Därför ber vi att Gud  

• ger oss en djup förtröstan på Guds kärlek och omsorg vad som än händer 

• uppmuntrar oss att stå vid varandras sida i den kamp vi har 

 

2. TILLBEDJAN 

Befrielsen av israeliterna ut ur Egypten gick tillbaka på att Gud hade utvalt Abraham och hans 

familj från Ur (dagens Irak) att bli utgångspunkten för ett folk han skulle använda för att 

rädda världen (1Mos 12:1-3). Det är under ökentiden de formas och får en identitet som det 

utvalda folket och deras främsta kännetecken ska vara att de tillber ”fädernas Gud” JAG ÄR 

(2Mos 3). Men de vände sig till andra gudar. När Mose gått upp till berget för att tala med 

Herren gjorde de en guldkalv som de tillbad och dansade kring – så som de väl hade gjort i 

Egypten. Och så fortsatte det. De glömde bort den Gud som räddat dem och tillbad andra 

gudar. I sina hjärtan hade de inte lämnat Egypten.  



Jesus visar en annan väg i öknen. Djävulen erbjuder honom alla riken, all makt och alla 

möjligheter i världen! Det enda, den lilla saken han begär i utbyte är att Jesus tillber honom. 

Så enkelt och billigt – är det inte detta han ändå skulle få! Men för Jesus är lärdomen från 

israeliternas tid i öknen klar (5Mos 6) ”Det är Herren din Gud du ska tillbe och bara honom 

du ska tjäna”. Den viktigaste frågan för Jesus var vem man tillber. Vem man tjänar. Och det 

avslöjas i de val man gör. Jesus liv präglades av tillbedjan, han älskade och tjänade Fadern 

och lämnade allt till honom. 

Jesus visar oss vägen när vi haltar i vår tillbedjan. Inget kan vara viktigare i vår efterföljelse 

och tro än att vi söker Guds ära i våra liv och vägleds av kärleken till Gud och Guds ord i våra 

prövningar. Vi inbjuds ständigt att böja knä för olika makter i världen som sammanstrålar i 

vårt eget jag, vår själviskhet (som Paulus kallar avgud) Vår rädsla att det inte räcker med att 

”bara honom ska du tjäna” får oss ibland att kompromissa. 

 

Därför ber vi att Gud 

• hjälper oss att följa Jesus väg så att vi tillber Skaparen – inte det skapade (Rom 1) 

• ger oss längtan och vision att leva till Guds ära till Guds ära 

 

3. TROHET 

Ett annat återkommande tema i israeliternas exodusberättelse är att de genom sitt handlade 

satte Gud på hårda prov. (2Mos 17:1-7, 4Mos 14:10-11, 22, 5Mos 6:16). Gud visade sig 

trofast och kärleksfull. Han ingick ett förbund med folket och lovade dem hjälp och 

vägledning. Men de svek hans förtroende. Lockades ständigt att lämna sin Gud för andra folks 

gudar och därmed de riktlinjer och värderingar som grundlagts i förbundet de slutit med 

Herren.  

Det tredje testet Jesus utsätts för av djävulen handlar just om att utmana Gud. ”Kasta dig ned 

härifrån muren, om du nu är Gud Son” – Gud skickar väl sina änglar som beskyddare. Men 

Jesus går en annan väg än israeliterna i öknen. Han vill inte sätta Herren på prov utan visar en 

hängiven trohet mot Gud! Han litar på Guds beskydd utan att utnyttja Guds beskydd. Inget 

fick hindra eller begränsa hans överlåtelse. 

Jesus visar att frestelser övervinns inte genom att bemöta eller förhandla med djävulen utan 

genom att vägra lyssna på honom och älska Gud och visa trohet mot honom som kallat oss till 

sina älskade barn. Jesus visar att det är möjligt! Vår trohet mot Gud prövas också med ojämna 

mellanrum. Inte minst prövas vi på de områden som är viktigast för oss. 

 

Därför ber vi att Gud  

• ger oss en längtan att vara trofasta och helhjärtade lärjungar  

• leder oss på rätta vägar och hjälper oss att lyssna till ”herdens röst” (Joh 10) 



Erfarenheterna från tiden i öknen lyser igenom i Jesu undervisning i Bergspredikan (Matt 5-

7). Från olika perspektiv visar han vad det är att leva i förtröstan, tillbedjan och trohet. 

Israeliternas väg var den motsatta. I sin undervisning sa Jesus ”Sök först Guds rike och hans 

rättfärdighet, så får ni allt det övriga också” (Matt 6:33). Det var hans egen erfarenhet, i öknen 

och även annars, och den erbjuder han oss. 

 

Och Paulus avslutar sin berättelse om israeliternas ökenvandring (1Kor 10:1-13) med orden 

”Ingen värre prövning har drabbat er än sådana som drabbar människor överlag. Men Gud är 

trofast och låter er inte prövas mer än vad ni kan klara av. När ni prövas visar han också en 

utväg så att ni kan härda ut”. 

 

Det är löftet som gäller oss på vandringen i öknen! 


