Søndag 17. mars – Stian Hansen

Jesus som syndernes venn
Les teksten: Johannes kapittel 8.
2 Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden
samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. 3 Da
kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i
ekteskapsbrudd. De førte henne fram 4 og sa: «Mester, denne kvinnen er
grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. 5 I loven har Moses påbudt oss
å steine slike kvinner. Men hva sier du?» 6 Dette sa de for å sette ham på
prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev
på jorden med fingeren. 7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg
opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på
henne.» 8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 9 Da de hørte
dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene
igjen, og kvinnen sto foran ham. 10 Da rettet han seg opp og spurte:
«Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 11 Hun svarte: «Nei, Herre,
ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke
mer fra nå av!»
Spørsmål til samtale
-

Del mer generelle erfaringer/tanker dere har om forståelsen av Gud som
kjærlighet og håpet som kommer ut av denne erfaringen.
Mennesker var ikke bare et barmhjertighetsprosjekt for Jesus, hvordan er det i
ditt liv?
Hvordan reagerer vi når noen rundt oss har syndet. Og hvordan tror du Gud
reagerer?
Kan en som har vært i Syria for å kjempe for IS bli frelst?
Hvis Jesus kunne si en ting til deg nå, hva ville det vært?

- Hvor er menigheten vår i forhold til å være et sted hvor en gruppe mennesker
som innser at de trenger hjelp, samles for å elske Jesus og oppmuntre hverandre?
- Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin sønn den
enbårne for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv».
- Hva betyr dette verset for deg?
- Var det noe DHÅ minnet deg om etter søndagens tale? Har du gjort noe med det? Hvem kan hjelpe
deg? Kan gruppa?
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