Søndag d. 13. marts 2011
På første søndag i fasten handler det

om Fristelse, Fald og Frelse
Skriftlæsningerne er 1 Mosebog 3,1-19, 2 Korintherbrev 6,1-10 og
Matthæus 4,1-11.
Det er en god anledning til at overveje
• fristelser, som vi møder,
• fald og frafald i vores eget liv
• og frelsen, som vi har i Jesus Kristus.
Tegning fra kirken ved Statens
pædagogiske forsøgscenter.
http://www.kirkeskole.dk/index.php?id=185

Djævelen opsøgte Adam og Eva i Paradis. Det var ikke Guds vilje
med dem.
I Jesu tilfælde var det Helligånden, som førte Jesus ud i ørkenen for at
fristes af Djævelen. Det var Guds vilje med ham.

SPØRGSMÅL TIL OVERVEJELSE UD FRA GUDS ORD
Første stikord: ”Ørken”
Læs 1 Mos 3,17 og Matt 4,1: Beskriv ”ørkenen”, som I oplever i jeres liv!
• Hvor stammer ørkenen fra?
• Hvad betyder det for jer, at Jesus lod sig føre derud af Helligånden?
• Hvad siger I, når I får stillet ”paradis” i udsigt på jorden, sådan som Jesus fik det i Matt 4,8?
Andet stikord: ”Fristelse”
Læs 1 Mos 3,1-7.
• Hvad er faren ved at gå i dialog med Fristeren?
• Se, hvordan Jesus bruger Guds ord overfor Djævelen. Det kan vist ikke kaldes ”dialog”.
• Adam og Eva fristes i Paradis. Jesus fristes i ørkenen, på templets tinde og på et højt bjerg
med udsigt til hele verden. Overvej, hvordan fristelse kan opstå alle mulige steder.
Tredje stikord: ”Frelse”
Læs 1 Mos 3,8-15.
• Hvad det betød for Adam og Eva, at Gud kom vandrende til dem?
• Hvad det betyder for jer, at der kommer en anden kristen om opdager jer og taler Guds ord?
• Hvad det betyder for os alle, at Jesus kom mellem ”havens træer”?
• Hvorfor han blev klynget op på et af træerne?
• Matthæus fortæller, at Engle kom og tjente ham, da Djævelen var veget bort. Hvordan tjener
Gud os gennem engle og medkristne?
Skrevet til bibelkredsen 10. marts i Gratiakirken.
Til trosglæde og søndags-inspiration.
Kærlig hilsen pastor Leif

