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Levende tro
Søndag avsluttet vi serien om Levende tro – som har satt fokus på å dele troen i de nære relasjonene.
Men hvem har egentlig den definisjonsretten?
I Johannes 7 sier Jesus at
«Den som tørster, skal komme til meg og drikke! 38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som
Skriften sier, renne elver av levende vann.» 39 Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få.
Heb 12.2 sier at Jesus er troens opphavsmann og fullender. Hva betyr det?
Salme 51.8
Se, du vil ha sannhet i menneskets indre,
så lær meg visdom i hjertets dyp!
Har du erfart at Gud tåler sannheten i ditt liv?
Tåler vi sannheten om hverandre? Hvordan kan vi bedre ta imot hverandre og dele sant om livet?
Har du erfaringer av at troen har forandret seg?
Gary Thomas skriver i sin bok «Sacred Patways» om de 9 åndelige stiene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å møte Gud gjennom naturen.
Å møte Gud gjennom sansene.
Å møte Gud gjennom ritualer og symboler.
Å møte Gud gjennom ensomheten og enkeltheten, det asketiske liv.
Å møte Gud gjennom sosial rettferdighet og konfrontasjon.
Å møte Gud ved å elske andre.
Å møte Gud gjennom mysteriet og feiringen.
Å møte Gud i det kontemplative, i kjærligheten.
Å møte Gud med intellektet.

Kjenner du deg umiddelbart igjen i noen av disse? Hva kan det bety å finne sin foretrukne sti til Gud?
Hvordan kan vi bli et fellesskap som i større grad anerkjenner forskjellene mellom oss og heier dem frem?
Til sist: sitatet av Edin Løvås om Jesus. På hvilken måte utfordrer det meg?
«Jesus. Hans fremste kjennetegn er at han elsker. Han elsker perfeksjonisten, løgneren, den ensomme,
tvileren og den skuﬀede. Alle. Han elsker alle. Og han utfordrer alle så hardt at de kan tåle det.»
- Edin Løvås
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