Tale Storby 1.mars – Anna Hørte:

Matt 4,1-11: Jesus blir fristet.
Intro: jeg heter Anna, er oppvokst her i menigheten. Takk for at jeg får komme tilbake å dele
litt. Da jeg leste teksten og så temaet for i dag, fristelser, tenkte jeg «oh no», ikke et så
koselig tema akkurat. Men det er noe vi alle må håndtere på forskjellige plan, og vi møter
det hele tiden i hverdagen, for eksempel gjennom reklame for den nye mobilen, ny
sjokolade, ny «et eller annet». Vi blir påvirket av alt vi ser rundt oss, og det fører til at vi får
en følelse av behov for ting vi egentlig ikke trenger.
Temaet er fristelser, men jeg skal snakke om det kanskje viktigste verktøyet vårt i møte
med fristelser, nemlig Bibelen.

I Matt 4,2 står det: Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Det ville vært rart
om han ikke ble sulten etter at han hadde fastet har jeg tenkt, det at han ble sulten viser jo
bare at Jesus er et menneske. Når man er litt på underskuddsiden; sulten, sliten eller stressa,
er det lettere å bli fristet. Og til og med Jesus opplevde dette. Djevelen frister først med
menneskelige behov, mat. Men Jesus svarer med et Bibelvers, som han hadde inni seg
(kunne utenat).
-

Jesus kunne Guds ord.

Bibelen kalles Åndens sverd fra Ef 6,17, om Guds rustning. Der leser vi at Guds ord er det
eneste i rustningen som er et våpen. Jesus bruker det som et sverd, smeller tilbake på
djevelen og djevelen gir seg på det punktet. Et prinsipp vi kan lære fra det, er at vi også må
kunne Guds ord, fordi det gir oss makt til å slå tilbake hvis vi blir fristet eller hvis ting er
vanskelig.
-

Jeg har opplevd kraften av det selv, senest i går faktisk. Jeg følte meg overveldet og
presset på tid. På morgenen brukte jeg tid i bønn og jeg «øste ut» hjertet mitt for
Gud. Og jeg følte meg minnet om Joh 14,27: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir
jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og
motløshet.» Og for meg var det en viktig fokusendring. Jesus gir fred, jeg trenger ikke
å la meg stresse av mine omstendigheter. En ting av gangen. Jeg brukte Guds ord
som et sverd mot min egen overveldethet. Guds ord er praktisk. Jeg vil presisere at
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ordet «angst» brukt i det bibelverset, ikke har samme betydning som det vi bruker
om angst i vår dagligtale. Dette er mer i betydningen: bekymret, engstelig, urolig.

Videre, i vers 6, ser vi at djevelen bruker Guds ord ut av kontekst. Han siterer deler av Sal
91,11-12, og bruker det for sin fordel. Men Jesus svarer med et annet bibelvers og lar seg
ikke lure. Det understreker igjen, vi må kunne Guds ord, fordi det gir oss evnen til å skjelne
om noe sies ut av kontekst. Når vi kjenner Bibelen blir vi også kjent med hvem Gud er. Og
det er jo det jeg vil gjøre i løpet av livet. Bli kjent med hvem Gud er. Det er vårt primære kall,
å leve i relasjon med Jesus.

Personlig historie:
-

I tillegg er det praktisk å kunne Guds ord: fordi det gir oss større «ordbok» som Gud
kan bruke for å minne oss om ting som står i Bibelen. Og det kan være ting som vi
kan dele med andre. Jeg har mange ganger opplevd at Gud har minnet meg om
bibelvers, opplevelser eller liknende for at jeg skal kunne dele det med folk. Gud kan
også gi oss helt nye ting, men veldig ofte snakker Gud til oss gjennom bibelvers som
vi kjenner, eller gjennom ting som vi ser i naturen etc . Derfor er det veldig fint å
kunne bibelvers utenat. Det er også lett å fortelle vitnesbyrd rundt, for eksempel
hvorfor et bestemt bibelvers betyr mye for en.

-

Da jeg var i Colombia på misjonstur skulle vi på en gudstjeneste i en kirke. Vi kom dit
litt tidligere for å møte pastoren. Og da får vi beskjed om at vi skal ikke bare være til
stede under gudstjenesten, vi skal ha gudstjenesten. Da var det fint å ha noen
bibelvers innabords, slik at vi hadde noe å ta utgangspunkt i. Hverdagen for de fleste
av oss er ikke som på misjonstur, men prinsippet er det samme. Det kan være nyttig
å kunne noen vers for å være forberedt om man får en mulighet til å dele for noen.

Den siste fristelsen djevelen viser Jesus er verdens riker og makt. Og enda en gang svarer
Jesus med et bibelvers, denne gangen innholdet fra versene i 5.Mos 6,13-14. «Herren din
Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Vi kan også la oss friste av makt eller
materielle goder, fordi det er attraktisk. Men hvorfor vil jeg ha det? Og jeg må stille meg
spørsmålet, er jeg herre i livet mitt eller er Jesus Herre i livet mitt? Hvem sitt rike er det jeg
bygger?
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Og Bibelen kan hjelpe meg til å holde fokuset mitt rettet mot Jesus. Det står i Hebreerne
4,12: «For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det
trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertet tanker og
planer.» Det er sverdet, Guds ord. Og vi kan bruke det som en hjelp og trøst i våre liv.

Refleksjonsspørsmål: Hva er fristelser i ditt liv, og hvordan møter du dem?

