Søndag 20.01.19 v/Monica Røsnes

Jesus som fredsfyrsten
Sammendrag:
Bibeltekster: Jesaja 9,6, Fil 4, 4-9, Joh 14, 27
Løfte om en fred utover vår forstand, og en fred som er oss gitt. Dvs at vi
ikke trenger å forstå og forklare, vi trenger å tro på at freden Jesus gir oss
er en annerledes fred enn alt vi kan definere utfra vår forståelse. Vi må ha
tillit til Jesus som fredsfyrste, som forsoner i sin død og oppstandelse. Han
forsonet oss med Gud og skapte forsoning mellom mennesker. Ef 2,12-19.
-Du vil aldri se inn i øynene på et menneske som ikke er elsket av Gud! Ser
du den foran deg som en fiende eller som et unådd hjerte. Ser du en
motstander skaper det avstand, ser du et unådd hjerte så skaper det
nærhet og ønske om relasjon.
Fred handler også om fred i våre liv. Fred fra vår historie, i vår hverdag og
for vår fremtid. Ta Jesus med i bønn og helbredelse av sår og erfaringer fra
fortid, stol på Guds store plan for din fremtid og vit at Jesus er her i din
nåtid. Dette er evangeliets kraft! JESAJA 53,5!!
Vi er Jesus kropp på jord. Vi er satt til å være fredsskapere. Vi kan tale fred
inn i andres liv gjennom å gi dem evangeliet. Vi kan bidra til forsoning og
gjenoppretting i mennesker vi møter.

Spørsmål til samtale:
1. Hva betyr det for deg at Jesus er fredsfyrste?
2. Fred utover vår forstand, hva er forskjell på denne freden og
verdens fredsoppfattelse?
3. På hvilke måte kan teksten fra Ef 2, 12-19 gjøre noe med hjerte ditt
for dem som mener, tror og lever annerledes enn deg?
4. Hva i din fortid hindrer deg fra å kjenne ekte fred? Har du ting du
trenger å forsones med/i, helbredes eller bli fri fra?
5. Hva tenker du om at Gud har en plan for ditt liv? Hvordan føles det
å gi fra seg regien og kontrollen for livet ditt til Jesus? Gjør det deg redd, eller gir det
deg fred?
6. Del erfaringer med at Jesus har vært tilstede i stormer i livet ditt. Hvordan har du
kjent hans tilstedeværelse?
7. Hvordan kan du være en fredsskaper i din familie, i ditt nærmiljø?
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