Å gjøre Jesus synlig
Innledning: «Briter vil ha Jesus i passasjersetet.» Slik kunne vi lese i avisen Dagen for noen
dager siden. Sitatet er hentet fra en undersøkelse utført av et forsikringsselskap, og det
overrasker ikke TV kjendisen Jan Erik Larsen, som selv merker at «Jesus har blitt mer
synlig i det siste.» Er det slik det er, er situasjonen lovende!
Tekst: JOH 12: 20-21
Jesus i møte med mennesker
Les: JOH 4: 1 ff, LUK 18: 18 ff, JOH 8: 1 ff og JOH 3: 1 ff
Jesus hadde en unik evne i møte med mennesker. Han så dem, lyttet til dem, berørte demmen samtidig var Han bånn ærlig. Når Per Fugelli omtalte Jesus som «verdens beste
forbilde», er det sant. Men, jeg lurer på om vi av og til har et mangelfullt bilde av Jesus. Har
vi plass til den Jesus som konfronterte, utfordret, ja, endatil gav mennesker svar som gjorde
at de gikk «bedrøvet bort» fra Ham? Vi utfordres til å gjøre en troverdig Jesus synlig, ikke
en begrenset utgave av Ham.
Til samtale: Hvem er Jesus for deg- hvordan vil du beskrive ditt møte med Ham? Hvordan
opplever du at Jesus beskrives i evangeliene, er det noe som overrasker deg?
Å lytte minst to veier
Les: MATT 9: 4, JOH 2: 23-25 og APGJ 8: 26 ff
Jesus visste hva som «bodde i mennesket.» Han visste hva de tenkte. Det vet ikke alltid vi!
Jesu svar i møte med ulike mennesker var bygget på en kunnskap Han hadde som Guds
Sønn. Det var en kunnskap «ovenfra», fordi Gud alltid kjenner og vet hva som bor i alle
mennesker. Men, ved sin Ånd- som bor i alle Jesusetterfølgere- kan Gud gi oss «minnelser»
når vi møter mennesker Han elsker. Derfor skal vi både lytte «oppover»- til Gud- og
«bortover»- til det mennesket vi er i møte med! Og- spørsmål, interesse for den vi møter,
bør alltid komme før våre mange svar.
Til samtale: Har du erfart Åndens «minnelser» i møte med mennesker du møter? Hvordan
vil du beskrive det å lytte både «oppover og bortover»?
Lær deg selv å kjenne
Les: APGJ 4: 20
Ikke alle kristne er «evangelister», men vi er alle vitner! Og vitner forteller det de selv har
hørt og sett, ikke det andre har fått med seg. Derfor er det viktig at vi alle reflekterer rundt
vår kristne tro; hva er viktig for oss, hva betyr det for oss? Samtidig er det selve Evangeliet
som er viktigst, og derfor utfordres vi til å både kjenne oss selv- og selve Evangeliet!
Til samtale: Hva tenker du er dine styrker i møte med mennesker som ikke tror på Jesus? Er
du trygg på selve Evangeliet, hva det betyr og på hvordan du kan formidle det i møte med
mennesker på vei til Jesus?

