Matt 4,1-11
Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet
av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble
til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: "Er du Guds
Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!" Jesus
svarte: "Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød
alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn."
Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham
ytterst på tempelmuren og sa: "Er du Guds Sønn, så kast
deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene
sine befaling om deg. Og: De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein." Men Jesus sa til
ham: "Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din
Gud på prøve."

Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell
og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa:
"Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber
meg." Da sa Jesus til ham: "Bort fra meg, Satan! For det
står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene
skal du tjene." Da forlot djevelen ham, og se, engler kom
og tjente ham.

Sangboken nr 393 (1967)
O min Frelser så kjær,
hvor elendig jeg er
med et hjerte fordervet av synd!
Ifra hode til fot,
hjertets innerste rot,
kun en eneste masse av synd.

Reaksjonen:
Det som kjennes naturlig er også riktig

Den første fristelsen
"Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til
brød!" Jesus svarte: "Det står skrevet: Mennesket lever
ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra
Guds munn."

Å velge det viktige
fremfor det viktigste
Matt 6,33
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få
alt det andre i tillegg.

Den andre fristelsen
Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham
ytterst på tempelmuren og sa: "Er du Guds Sønn, så kast
deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene
sine befaling om deg. Og: De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein." Men Jesus sa til
ham: "Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren
din Gud på prøve."

Å ha Gud som en nyttig tjener
Joh 3,16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga
sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Den tredje fristelsen
Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell
og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa:
"Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber
meg." Da sa Jesus til ham: "Bort fra meg, Satan! For det
står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene
skal du tjene." Da forlot djevelen ham, og se, engler kom
og tjente ham.

Å velge feil Herre

Å leve med et stort forbilde
Hebr 4,15
For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss
i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte
som vi, men uten synd.

Fastetid – å søke det viktigste

Fristeren
– tilbyr oss alt – likevel vil han ødelegge det gode

Gud
– krever alt – likevel elsker Han oss som vi er
Bønn - Efeserne 3,16-21
Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft
og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og
dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen
med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden,
høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all
kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss
med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og
forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle
slekter og evigheter! Amen.

