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Tema: Hvorfor og hvordan fortelle om Jesus?
1. Mange tror på en Gud.
Mange mennesker tenker på dette med Gud, langt flere enn vi kanskje
tror. Noen gjør det når de opplever noe trist eller vondt. Andre får slike
tanker etter at en i familien, en venn eller en arbeidskollega har kommet
inn på dette.
I utgangspunktet er vi alle litt nysgjerrige på ting vi ikke vet eller kan. Dette er en del av det å lære, få ny kunnskap og skaffe seg nye erfaringer.
Det er derfor helt naturlig at mange også er nysgjerrige på dette med Gud
og gjerne vil finne mer ut av.

Undersøkelser har vist at så mange som 70-80 % sier: Vi tror på en Gud.





2. Bibelen sier også noe om dette.
Svært kort oppsummert sier Bibelen følgende:
Gud har skapt alt og alle.
1. Mosebok 1,1: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
1. Mosebok 1,31: Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var
svært godt!
 Gud så at skaperverket var godt, men så skjedde det noe. De første
menneskene gjorde imot Guds vilje. Mennesket gjorde noe som Gud
hadde sagt de ikke skulle gjøre. Vi vet ikke helt hvorfor Han hadde sagt
det, men det var uansett hans vilje. Mennesket spiste av treet i Edens
Hage og dette førte til at mennesket fikk erfare det vonde og syndige,
det som er imot den gode og kjærlige Guds vilje. Synd skiller oss fra
Gud og slik kom mennesket bort fra den Gud som hadde skapt det.
Romerbrevet 5,12: Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden.
 MEN: Gud er rik og kjærlig og kan ikke glemme oss mennesker.
Salme 86,15: Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, sen til
vrede, rik på miskunn og sannhet.
Jesaja 49,15: Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull
mor det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg
glemme deg.






OG: Gud vil ha kontakt med oss mennesker og har gjort alt for at vi skal
tro på han og være hans etterfølgere. Han kom som Jesus Kristus og
døde for oss for å sone våre synder. Han sto også opp igjen for oss. Slik
tok han bort det som skiller oss fra Gud.
Johannes evangelium 3,16: For så høyt har Gud elsket verden, at han
ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal
gå fortapt, men ha evig liv.
Gud er nær oss nå ved Den Hellige Ånd. Ånden viser oss vår egen vilje
mot Gud, men vil også dra oss til Jesus slik at vi kan bli ”født på ny” og
få evig liv sammen med ham.
Jesus sier til Nikodemus i Johannes evangelium 3,3: Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se
Guds rike."
Vi som kommer til Jesus får tro på ham og bli døpt, hvis vi ikke er døpt
tidligere. Som troende er vi med i den universelle kristne menighet og
inviteres inn i en aktiv lokal menighetssammenheng.
Markus evangelium 16,16: Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.
Kolosserne 2,12: For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble
dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste
Kristus opp fra de døde.
1. Peters brev 3,21: Dette (Noas Ark) er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere.
Ved å lese Bibelen og be, i menigheten og som enkeltpersoner kan vi få
hjelp til å tro og leve som mennesker og kristne. Slik kan vi også få hjelp
når vi fristes og når vi har problemer. Vi lærer å takke, tilbe og prise
Gud for det han har gjort.
Hebreerne 4,16: La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi
kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.
Vi skal få tro at vi er Guds barn ”av nåde”, dvs uten at vi egentlig fortjener det og selv om vi fortsatt fristes av Satan. Vi kan oppleve at vi igjen
og igjen må tilbake til Gud for å be om tilgivelse og hjelp til seier over
det vi sliter med.
Efeserne 2,4-5: Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss
med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som
var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.

3. Hvordan forklare dette?

Hvorfor ikke kristen?

Vi kan bruke ”Bro-illustrasjonen”. Denne forteller oss at mennesket kan
komme opp eller over til Den levende Gud via korset som er symbol for det
Jesus har gjort for oss. Med korset over kløften med våre synder, kan vi
være trygge.

Vi kan nevne noen grunner til at mennesker ikke er kristne:
 Det har ”bare blitt slik”.
 ”Får det ikke til” eller har ikke fått hjelp av noen.
 Tidligere negative opplevelser i kontakt med kristne personer eller miljø.
 Ikke blitt fortalt hva dette er og betyr av noen man har tillit til.
 Ikke blitt invitert med til en kristen gruppe eller menighet av venner,
naboer eller kollegaer.
 Ingen tidligere positiv kontakt med aktive kristne.
 Hendelser i fortiden som har satt spor i bevisstheten eller i det underbevisste.
 Intellektuelt eller følelsesmessig overbevist om at dette tar man avstand fra.

Mennesket.

Den levende
Gud.
Det som
skiller oss
fra Gud
= synd.

4. Hvorfor fortelle om Jesus?
Før Jesus forlot denne verden gav han oss sitt testamente som en klar
oppfordring til alle som tror. Vi skal fortelle om Jesus slik at mennesker får
muligheten til å tro på han og bli hans disipler. Unnlater vi å være med på
dette, følger vi ikke han siste vilje.
Matt 28,19-20: Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til
Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt
det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens
ende."

5. Det skjedde mye i den første kristne tid.
Les gjerne Apostlenes Gjerninger i tillegg til evangeliene i Bibelen. Der
står det mange flotte og spennende fortellinger om de som møtte Jesus og
hva det førte til.
Et par eksempler fra Apostlenes Gjerninger 2,41: De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen
mennesker. … og Apostlenes Gjerninger 5,14 Stadig flere trodde på Herren
og ble lagt til dem, både menn og kvinner i stort antall.









For noen kommer troen på Jesus plutselig, for andre gradvis.
Dersom du opplever at alt ligger til rette for at du skal tro, men ikke er
helt sikker på om du tror, da kan du be:
Kjære Jesus, hjelp meg til å tro på deg. Gi meg tro.
Ta kontakt med andre kristne for hjelp og veiledning.
Opplever du at troen har kommet, da kan du takke Gud for hva han er
og gjør.
Prøv å finne din plass i en kristen menighet.
Fortelle andre at du er blitt kristen. Dette kan være lett eller vanskelig,
men la slikt modnes frem.
Husk at opplevelsen av visshet og av tvil kan skifte også senere. Troen
er ikke avhengig av dette. Den er en gave fra Gud.

