Å gjøre Jesus synlig
Innledning: Hvordan møter vi mennesker som har valgt å ikke tro på Jesus? Omtaler vi de
på en «fiendtlig» måte, eller kan vi bruke et språk som i større grad inkluderer? Kanskje noe
å tenke på at Jesus selv ble kalt; «Venn med tollere og syndere»? (LUK 7 24)
Tekst: JOH 12: 20-21
Forskjeller beriker
Vi har tidligere understrekt hvor viktig det er at vi blir oss bevisste vår egen personlighet i
møte med mennesker som ikke følger Jesus. Forskjellene oss imellom er en styrke- det gjør
at vi kan nå forskjellige mennesker- ingen når alle, derfor trenger vi ikke å kopiere hverandre.
Frimodig refleksjon
Les APGJ 26 og, og APGJ 17: 16 ff
Paulus møtte ulike mennesker med ulik tilnærming. Men- han var alltid frimodig, og han var
i stand til å reflektere og formidle troen på måter som berørte de han møtte. En slik
tilnærming fordrer kunnskap- vilje til å sette seg inn i de andres forutsetninger. Og for noen
av oss, vil dette være den naturlige måten å formidle vår tro på. Vi opplever det spennende å
sette oss inn i andre «kulturers» tenkemåter, enten det gjelder mennesker med en annen tro,
eller mennesker som «tror» på opplysning og vitenskap. Et aktuelt område kan være om vi
tror på en Skaper, eller om alt er blitt til av tilfeldige prosesser. Her kan vi finne både
«filosofiske» tilnærminger, men også mer «vitenskapelige» som kan gi oss gode muligheter
til å nå inn til mennesker.
Til samtale; Hvordan vil du reflektere omkring det som har med skapelse å gjøre? Opplever
du at vi som kristne har grunn til frimodighet i møte mennesker som ikke tror?
En spennende felles mulighet
Les FORK 3: 11, APGJ 4: 20, MATT 12: 33 ff, SALME 62: og SALME 139
Sangeren Solveig Leithaug har i sangen «Trylle bittelitt» en fantastisk setning: «..å om eg
hadde funne passordet til hjarta ditt..» Mennesket er skapt med et «hjerte», med en udødelig
sjel, og jeg tror at hvis vi i møte med mennesker ber Gud om åpenbaring- så kan Han gi oss
«passordet» til de mennesker Han leder oss til!
Dette forutsetter at vi selv lever nær Gud hjerte, slik at vårt hjerte er «fullt av» fellesskap med
Gud. Da blir det naturlig at vår munn og vårt liv «avslører» hvem vi tror på og hva vi tror!
Den teksten vi har lest i dag, i forbindelse med bønn og fasteuken vi er inne i, er SALME
139. I de siste versene av denne salmen ber David slik; «Ransak meg Gud og kjenn mitt
hjerte..» Og det er gjerne der vi må avslutte -eller begynne for at vi både hver for oss- men
også sammen- bedre kan bli i stand til Å gjøre Jesus synlig!
Til samtale: Har du erfaringer i møte med andre at du har funnet «passordet», at du har fått
hjelp til hva du skal si/gjøre? I hvilken grad tror du at ditt eget gudsliv har betydning i møte
med mennesker som ikke har valgt å følge Jesus?

