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Introduktion till Symposion

DIE WAHRHEIT, DIE UNS FREI MACHT - SYMPOSIUM

”Till de judar som trodde på honom sade Jesus: ”Om ni förblir i
mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna
sanningen, och sanningen skall göra er fria”. -Johannes 8:31-32

_______________________________

Overallt letar människan efter sanning. Oavsett nationalitet, ras, ålder, kön så är många
ute efter att finna sanning, vissa tar till extrema metoder i denna sökan. Vissa reser till avlägsna
platser, andra utforskar universum, vissa undersöker excentriska religioner och åter andra
exprimenterar med droger och sex.

Detta medfödda behov behov av sanning är också ett skäl till varför människor kan föras
vilse.  Lockelsen till sanning kan föra in människor på en väg de annars inte skulle ta och få dem
att göra saker de annars inte skulle. Man behöver ju bara tänka på individer som Jim Jones,
David Koresh eller Marshall Applewhite, för att se hur illa det kan gå. Många ser ju deras
efterföljare som lättlurade. Men vi måste inse att dessa människor inte var ute efter att bli
medlem i en sekt, tjänar människor eller att söka en för tidig död. De letade efter sanningen.

Därför kan sökandet efetr sanning bli en besvikelse, till och med förödande. Sådana
misslyckade försök att finna sanning har gjort att många vänder sig bort från Gud och ger upp
hoppas om att finna den. De anammar en sorts fatalistisk syn på livet, att livet inte är mer än en
osannolik slump utan vare sig mål eller mening. Många ateister och agnostiker har en gång
tillhört en religion men som misslyckats leda dem till sanning.

Bibeln har mycket att säga om sanning. Vi uppmanas att ha tillförsikt till sanningen
(2 Thessalonikerbrevet 2:13), att bära vittnesbörd om sanningen (3 Johannes 3), att fortsätta
vandra i sanningen (3 Johannes 4) och att tala sanningen (Efesierbrevet 4:25) De berättar också
om vissa som bytte bort sanningen mot lögnen (Romarbrevet 1:25) de som inte hade sanningen
inombords (1 Johannes1:8) och vissa som inte tar emot kärleken till sanningen (2
Thesslonikerbrevet 2:10). Även den mer kända versen”Ni skall lära känna sanningen och
sanningen skall göra er fria.” (Johannes 8:32) 

Men om nu sanning är så betydelsefull, varför så svårfångad? Eller vad är sanning och
hur kan vi finna den? Hur kan vi undvika att bli vilseledda medans vi söker den? När vi hittar
den vad gör vi då. Hur kan den göra oss fria? Att hitta svaren på dessa frågor kommer att betyda
mer än någon annan mänsklig strävan eftersom då vi funnit sanning, har vi funnit precis allting.

Denna serie articlar är ingen akademisk diskurs. Detta är en förutsättningslös och
oförfalskad för att nå hjärtat och upplyfta individer. Vi hoppas kunna förse läsaren med med en
metodisk kunskap om sanning som kan hjälpa denne i sitt dagliga liv och ha en positiv effekt på
vårat förhållande till Fadern samt våra bröder. Det finns inget större äventyr än att söka, finna
sanning och sen leva i den.
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Vi kommer att presentera dessa artiklar en åt gången för att ge möjlighet till begrundan,
eftertanke till de olika aspekterna av materialet. Nedan följer den ordning artiklarna kommer
presenteras. Det kan också komma att bli vissa tillägg och revideringar.

“Die Wahrheit, die uns frei macht - Symposium”
_____________________________________

   
Artikel 1: Vad är sanning

Artikel 2: Att förbereda oss för sanning

Artikel 3: Att ta emot sanning

Artikel 4: Att ledas av sanning

Artikel 5: Att vara fri

(Citat hämtade från Bibel 2000)


