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Resymé fra talen 

• I den forrige taleserien satte vi fokus på Guds nærvær, og stilte spørsmålene: 
«Hvordan ser det ut når Guds nærvær er midt iblant oss?», «Hva innebærer det når 
Jesus er i huset?», og ikke minst: «Hva skal til for å få se mer av Ham?». Da Jesus gikk 
omkring på jorda, spredte ryktet seg raskt, fordi Guds Rike ble synlig/manifestert 
midt iblant folk. Det merkbare Gudsnærværet er en objektiv virkelighet. Ref Matt 
4,24, 2.Kor 2,14-16. 

• Da forhenget i tempelet revbnet i to, åpnet dette veien for oss inn til Gud, men veien 
ble også åpnet den andre veien – slik at Gud nå kan nå ut til menesker. Og dette skjer 
gjennom oss! Hans nærvær kan og vil finne veien ut til en verden i stor nød, men vi 
kan ikke gi videre mer enn vi selv har grepet. Ref  Heb 10,20, Apg 3,6. 

• Av alle mennesker som kommer til tro, skjer det for 9 av 10 primært gjennom noen 
de allerede kjenner. En amerikansk undersøkelse viser at det er ca 60% som i voksen 
alder forteller at troen ble overlevert til dem i oppveksten. Personlig overlevering av 
troen spiller altså en avgjørende rolle for veldig mange, og her har vi fått et stort 
ansvar av Gud til å representere Ham og bære Ham ut til andre mennesker.  

• Når vi mennesker tar dårlige valg, så trekker vi oss ofte unna, skammer oss og/eller 
gjemmer oss. Vår frie vilje er en fantastisk ting, men samtidig er det den som også 
kan føre oss ut i problemer. Og konsekvensene av svik, synd og ondskap er at vi 
mister kontakten med vår Skaper. Da kaller Han på oss, og ønsker å gjenopprette 
fellesskapet med oss. Ref 1.Mos 3,8-10, Jes 49,14-16. 

• Alle som har vært foreldre, vet hvor mye det smerter når barna gjør dårlige valg og 
roter seg bort. Og Gud er en mye bedre Far enn vi noen gang kan bli, forteller Bibelen 
oss. I historien om den bortkomne sønnen (eller la oss heller kalle ham «sønnen som 
kom hjem»!), ser vi at Gud står klar med åpne armer og vil ta imot oss når vi kommer 
hjem – uansett hva vi har rotet oss bort i. Ref Luk 11,13, Matt 11,28-29, Luk 15, Rom 
5,15-16, 1.Joh 4,9-10.  

• For å kunne dele et sant evangelium med menneskene omkring oss, må fundamentet 
ha blitt grunnfestet i oss selv. Da merker vi også at dette ikke er noe vi kan holde for 
oss selv! Det er gode nyheter som vi ønsker å dele videre.   

 
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvordan tenker vi om vår egen rolle når det gjelder å dele troen? 

• Opplever vi at vi har grepet grunnsannhetene i det å være kristne, slik at vi både kan 
og ønsker å dele dem videre?  

• Hva av det som handler om troen din ville du delt med en venn hvis du fikk sjansen? 
Hva er verdt å dele? 


