Hva er sannhet – samtaleopplegg
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Kveldsgudstjeneste 30. april 2017

Resymé fra talen
• Verdier og handlinger henger sammen. Vi har landet på 3 verdier, som vi ønsker skal
prege Trondheim misjonskirke. Disse er VARM, SANN, og LEVENDE.
• Joh 18,37-38, ”Hva er sannhet?” Hvor finnes sannhet, meningen med livet? Mange i
vår tid er på jakt etter det som er ekte. Ekte fellesskap, tilbedelse, forkynnelse, liv –
på jakt etter sannhet. Joh 14,6, ”Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet.
Ingen kommer til Faderen uten ved meg.”
• Hva innebærer det så at menigheten er preget av verdien SANN?
1. Jesus Kristus er sentrum for oss. Han er universets sentrum, Han var fra begynnelsen
og alt er blitt til ved Ham. Hos Ham finnes alle svar, det ekte sanne liv.
2. Preget av ærlighet/troverdighet. Ords 12,22 og 24,26. Ærlige både om Gud og om
oss selv.
a. Ærlige om at Gud er stor og allmektig, nådig og barmhjertig, hellig og ren. Ærlig
om at Jesus er den eneste veien til Gud, om at Den Hellige Ånd er en person
sendt til jorda som vi kan forholde oss til i hverdagen. Ærlig om at Guds Ord er
den eneste 100% sanne rettesnor for livet vårt og for det vi tror på og lærer.
b. Ærlige om oss selv, hvor vi selv er i forhold til alt dette. At vi feiler og faller og ikke
strekker til, eller ikke alltid fungerer som vi hadde tenkt. Ærlighet viktig for å
skape troverdighet også hos andre mennesker. Det er de syke som trenger lege
(Luk 5,31-32), være ærlige også når vi trenger hjelp, og ikke holde oss borte fra
menigheten hvis vi har problemer.
c. Bevare blikket oppover, på Ham som er troens opphavsmann og fullender. Se
mulighetene/ressursene hos og sammen med Gud.
3. Leve rent og i lyset med livene våre. Ekte og troverdige. Vi trenger fremdeles
omvendelse og overgivelse. 2.Tim 3,1-7. Komme til sannhets erkjennelse, og at dette
ikke trenger å ta 20 år – som det gjorde med Jakob. Be som kirkefader Augustin ba:
Gud, led meg til mitt hjerte, der Du bor”. Leve i daglig omvendelse og sannhets
erkjennelse.
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hva tenker vi om Gud? Hvilket Gudsbilde har vi?
• Hvordan ser vi på Bibelen? Er det Guds Ord for oss? Hvordan blir dette synlig i livet?
• Hva gjør vi hvis vi får problemer? Oppsøker vi menigheten? Hvis ikke, hvorfor?

