Sannheten setter fri!
Innledning: Mange anser kristendom som en «tvangstrøye.» Det helt motsatte av
den frihet vi moderne mennesker kan nyte i fulle drag. Men, er det sant- og hva er
egentlig sannhet? Bli med på vinterens «reise»- en reise hvor vi prøver å finne
ikke bare sannheter- men selve Sannheten!
Tekst: JOH 8: 31-36
Sannhet
Vi er alle «barn av vår tid»- og hver tid har sin «sannhet». Jødene Jesus møtte, satt
fast i en forståelse av at de var «uangripelige» fordi de var av Abrahams ætt.
Vi lever i en tid hvor de store sannhetene ikke lenger gjelder, det handler om hva
som er sant for den enkelte- vi konstruerer vårt eget liv som vi finner det for godt.
Nå er det eneste som kan provosere, at noen sier at de representerer selve
Sannheten. Og selv om det dukker opp stemmer som taler imot dette, kjenner vi
alle på utfordringene ved å tro på og formidle en universell Sannhet!
Til samtale; Hva opplever du kjennetegner vår tid ift til hva som er sannhet?
Opplever du det vanskelig å stå for at noe er sant- for alle?
Sannheten
Les JOH 14. 6 og JOH 8: 44. Når Jesus sier at Han er SANNHETEN, snakker
Han om en eksklusiv sannhet. Dette gjelder både hva som er sant om forholdet til
Gud og hva som er sant i forhold til det gode liv. Vi tror så lett løgnen, for den
«klør i øret» og bekrefter ofte våre egne følelser og vår egen vilje. Men, det går
også an å ha respekt for Bibelen som sannhet- uten helt å forstå at det er Sønnen
det i bunn og grunn handler om. Les JAK 2: 19.
Til samtale: Hvorfor tror du det oppleves som begrensende å leve etter Bibelens
sannheter- både hva tro og liv angår?
Sønnen
Den virkelige friheten, er å virkelig kjenne Sønnen! Les 1JOH 5: 11 og JOH 7: 3.
Virkelig frihet oppleves først i en personlig relasjon til Jesus. Det er først da vi
forstår hvor god Guds vilje er, og hvordan Han har gjort alt for at vi skal bli Guds
barn og bli i stand til å leve et liv i frihet. Vi lever ikke først og fremst etter bud og
regler, vi lever i en relasjon hvor Gud taler til oss både gjennom sitt Ord og
gjennom den Ånd Han har latt bo i oss!

Til samtale; Å kjenne Jesus-personlig- er ifølge Bibelen nøkkelen til selve
friheten- hvorfor tror du det er slik, og hva betyr dette for deg?

