26 februari – 3 mars 2012

Första söndagen i fastan – Prövningens stund

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av
djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han
till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är
Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det
står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord
som utgår ur Guds mun.”
Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde
honom högst uppe på tempelmuren och sade: ”Om du är Guds son,
så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och
de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon
sten.” Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte sätta
Herren, din Gud, på prov.”
Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och
visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: ”Allt
detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till
honom: ”Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall
du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” Då lät djävulen honom
vara, och änglar kom fram och betjänade honom.

Reflektion

Matteusevangeliet 4:1–11

Både Jesus och djävulen citerade skrifterna. Jesus för att visa på
sanningen, djävulen i eget syfte. När vi läser Bibeln är vi noga med att
anpassa vår läsning efter Guds goda syften i våra liv och skapelsen.

Andlig övning

Djävulen vill imponera på Jesus och få honom att imponera på andra.
Uppmärksamma vad du blir imponerad av – på gott och ont – och
fundera över varför.

Samtalsfråga för gruppen

Vad hade hänt om Jesus hade läst Bibeln som djävulen gjorde? Hur
använder ni Bibeln?

Inslag i gudstjänsten

Fundera över vilka frestelser att imponera eller briljera som finns i den
lokala gudstjänsten. Välj bort sådana delar till förmån för enkelhet, till
exempel en enkel visa istället för en avancerad körkomposition eller en
kort, avskalad bön istället för en lång och vältalig.

Bön

Jesus, hjälp mig att se vilka motiv jag har för mina handlingar. Jag ber
om det bröd som jag just nu bäst behöver. Jag ber om enkelhet och en
tillitsfull tro till att du, Jesus, visar Guds kärleksfulla makt.
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