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1. søndag i fastetiden

PREKENTEKST: MATT 16,21–23

LESETEKSTER: 1 MOS 4,1–7
1 KOR 10,10–13
BARNAS TEKST: LUK 18,18–27

Søke jesus kristus
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Fastetiden er en tid for fordypning, forenkling og fokus: Hvem sier vi at Jesus er? Han ber ikke om flinke svar. Han ber oss sette ord på hvem han er –
for oss.
Peter var blant de første disiplene Jesus kalte (Matt 4,18ff). Han fulgte Jesus tett; ute på veiene og på øde steder, når Jesus var sammen med bare
disippelflokken eller med store folkemengder til stede. Var det noe Peter
lurte på, så spurte han (15,15ff). Også hjemme hos Peter var Jesus blitt en
naturlig gjest (8,14ff).
Nå var han igjen sammen med Jesus, som utfordret hele disippelflokken på
deres forhold til ham. (Matt 16,13). Peters svar er klart som dagen: «Du er
Messias, den levende Guds Sønn!» Ingen tvil der i gården. Og like etter fikk
Peter skissert sin fremtidige hovedoppgave – å være den klippen Jesus ville
bygge sin kirke på! Ikke nok med det – Peter skulle få himmelrikets nøkler
til rådighet.
Og så kommer kontrasten når Jesus forespeiler dem påskehøytidens dramatiske hendelser. Peters reaksjon handler om et av fastetidens hovedtemaer: Fristelsen til minste motstands vei og til å gi en annen stemme større
innflytelse enn Jesus. ”Nei, dette må avverges, Jesus!”
Nettopp da Peter viste lederskap og ga Jesus den sentrale plass han fortjente, var han også på sitt mest sårbare for å bli fristet av djevelen. Jesus ser
bak Peters omsorgsfulle ord. Dette er en fristelse til å gå utenom Guds vilje.
Den lettvinte veien er en av våre største fristelser, og langt inn i den kristne
tjeneste kan vi fristes. Aldri må trikse-, fikse- og miksekulturen få fotfeste i
våre liv!
Temaet i dag handler om å søke Jesus og stå i mot fristelsene som kommer.
Den som søker Jesus, skal bli funnet. Og den som blir funnet av Jesus, blir
forenet med ham i kampen for livet i verden. Det liker motstanderen dårlig.
Hva er de største fristelsene i ditt liv? Kan du gjenkjenne Peters sårbarhet
nettopp da han møtte anerkjennelsen fra Jesus?
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Tør du fortelle om en gang du lot deg friste?!
Kjenn på hvilke assosiasjoner ordet fristelse gir!
OPP
Les høyt fra Jes 55,6-13, ett vers hver
– Syng sammen – Lytt til en CD
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Les sammen Matt 16,13-23 og les innledningen på forrige side etterpå.
Hva er de største fristelsene i våre liv?
Hvorfor var Peter mer sårbar for fristelse etter å ha vært så tydelig i sin
tro og møtt anerkjennelse for det?
Har dere eksempler på det samme?
Diskuter dette utsagnet:
”Den lettvinte veien er en av våre største fristelser. Aldri må trikse-, fikseog miksekulturen få fotfeste i våre liv!”
Diskuter på hvilken måte de følgende stikkordene kan hjelpe oss til å gi
fristelsene motbør:
Lev åpent og ærlig!
Be om tilgivelse de gangene du lar deg friste – hos Gud og mennesker!
Hent ny kraft – søk Jesus Kristus!
Flytt oppmerksomheten fra deg selv til andre – finn deg en tjeneste!
Slipp Guds kjærlighet inn i livet og ut i kroppen!
Se på Jesus!
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Kjenner dere noen som er i en vanskelig situasjon/kamp, som trenger
støtte og forbønn?
Når ba du noen om tilgivelse fordi du falt for fristelsen til å gjøre en person urett?
Be for hverandre høyt eller i stillhet. Be Vår Far sammen til slutt, med
særlig vekt på 6. bønn «Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra
det onde».
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