• Giver os adgang - Rom 8, 31-34
• Tryghed Salme 63,9 +

Salme 73,23: ”Men nu er jeg altid hos dig,

min højre hånd holder du fast…”

Han er ved min højre side
Nr. 247 - søndag den 24.02.19 / Frank Ahlmann Kristensen

Guds rige bevæger sig fremad. Vi må bevæge os med ham…
Jesus følger ikke mig, men jeg må følge ham!
”Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer…” (Jakob 4,8)
Peters store fiskefangst - kast nettet ud – Luk 5, 1-11
Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men
på dit ord vil jeg kaste garnene ud.« Det gjorde de, og de fangede en stor
mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges.
”…Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange
mennesker.« Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.”
Peter fik et kald til at være menneskefisker - senere efter Jesu opstandelse:
Joh 21,6: Han sagde til dem: »Kast nettet ud på højre side af båden, så
skal I få fangst.« De kastede det ud, og nu kunne de ikke trække det ind
igen, så mange fisk var der.
Alt dette sker efter opstandelsen - noget NYT overnaturligt skal til at ske.
Helligåndens komme – ikke ved egen kraft, men ved Helligåndens kraft!

Højre side i Bibelen:

• Ledelse
Salme 139,10: ”Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet
ender, så leder din hånd mig også dér, din højre hånd holder mig fast…”

• Hjælp og styrke - Salme 18, 36
ApG. 2, 23-36: PETER var igen MENNESKEFISKER – i hans kald
Pinsedag – kirkens fødselsdag - dagen hvor 3000 overgav deres liv til Jesus –
en mægtig indhøstning fra alle nationer der var samlet i Jerusalem.
Vidne til et overnaturligt Guds værk. Peter citerer disse vers på Pinsedag:

Læs: Salme 16, 7-11
7

Jeg vil prise Herren, som råder mig,
ja, om natten får jeg vejledning i mit indre.
8

Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side,
og jeg vakler ikke.
9

Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler,
ja, mit legeme skal bo i tryghed.
10

For du vil ikke prisgive mig til dødsriget,
din fromme vil du ikke lade se graven.
11

Du lærer mig livets vej, du mætter mig med glæde for dit ansigt,
du har altid herlige ting i din højre hånd.

• Autoritet • Magt • Sejr (håb)
Sl. 118, 16: ”Herrens højre hånd er løftet, Herrens højre hånd bringer sejr…”

Forslag til samtale:

2 Mose 15,6: Herre, din højre hånd er mægtig i styrke, Herre, din højre hånd
knuser fjenden…” + Salme 21,9

• Hvad blev levende for dig i søndags?
• Læs og mediter på Salme 16, 7-11.
• Hvad taler særligt til dig i denne Salme?

Kongen gav ordre til manden ved sin højre side - der udførte kongens vilje
Sl. 60,7: Giv sejr med din højre hånd, svar os, så dine yndlinge bliver reddet.

Læs: Ef 1, 20-21

Husk den fælles konference i Esbjerg – weekenden den 1.-3. marts

