Da Peter trådte frem, trådte han frem i Helligåndens kraft
- det var “en anden Peter”

Når din tro prøves
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1 Peter 1, 6-9: ”Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være,
må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd
end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive
til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares.
Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham,
men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til
troens mål, jeres sjæles frelse.”

“Tro er fast tillid…”
Jesus: “Mon jeg finder troen når jeg kommer tilbage?”
- mon jeg finder tilliden til mig, når jeg kommer igen?
Når vores tro prøves, bliver den renset
Må vi altid være og forblive afhængige af ham

2 Kor 12, 7-10: ”Og for at jeg ikke skulle blive hovmodig af de overmåde
store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra Satan,
som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hovmodig.
Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han
svarede: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.«
Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan
være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under
mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for
Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.”
2 Kor 4, 7-12: ”Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende
kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt
inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i
stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død,
Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort
legeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesu skyld, for at også
Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop.
Derfor virker døden i os, men livet i jer.”
Lad os fokusere på skatten og ikke lerkaret

Lukas 22, 31-34: ”Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer
som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte…”

2 Kor 4, 16–18:
”Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vort ydre menneske går til
grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vore lette
trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, for vi
ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en
tid, det usynlige evigt. Længslen efter at være hjemme hos Herren.”

Peter græd bitterligt og hans selvtillid led et knæk,
men hans tro svigtede ikke

Spørgsmål og samtale

Det var ikke troen der blev renset ud i Peters liv, men det var
hans eget, hans eget selviske liv.

• Hvad talte til dig i søndags?
• Hvordan oplever du at din tro prøves?
• Hvad er formålet med prøvelser og lidelser?

Joh 15:4–8: ”Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære
frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller
ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene…”

- vi kan sætte vores tillid og selvtillid i os selv
- omvendelse er godt
Tredje gang Jesus spurgte Peter - sagde Peter: ”Herre du ved alt…”

Det er i Ordet vi følger Jesus
Det er i bønnen vi følger Jesus

