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Resymé fra talen 

• Jesus møter oss der vi er, med kjærlighet og respekt for hver enkelts vei, spørsmål og 
forestillinger. Ref historien om Sakkeus i Luk 19,1-10, der Sakkeus måtte trosse ulike 
hindre og holdninger folk hadde – men ble møtt med kjærlighet og tilgivelse hos 
Jesus. Gud kjenner hjertet vårt, og kan utfordre og peke på kjernen i vår undring eller 
uro eller det vi kjemper med. Sakkeus’ møte med Jesus berører så dypt at han tar en 
radikal beslutning som får store konsekvenser. 

• Nikodemus har et helt annet utgangspunkt, men også her ser vi at Jesus møter ham 
der han er (Joh 3). Nikodemus fikk ingen enkle svar som han umiddelbart forsto, men 
det er stor grunn til å tro at denne nattlige samtalen ble avgjørende for Nikodemus. 
Senere finner vi ham nemlig igjen som en av dem som fulgte Jesus, og han er også 
blant dem som er til stede når Jesus blir begravet. I Jesus’ samtale med Nikodemus 
får vi også kjernen i evangeliet presentert (Joh 3,16), inkludert en tydelig beskrivelse 
av livets to mulige utganger.  

• Trosprosessen har gjerne ulike vendepunkter, og det kan være mange av dem før et 
menneske kommer «helt hjem» og tar imot Jesus som sin personlige Frelser og 
Herre. Disse «triggerne» kan f.eks være når man hører evangeliet forkynt, gjennom 
venner, media, filmer eller TV-serier. Noen ganger er det spesielle situasjoner eller 
omstendigheter som gjør oss åpne for Gud, eller det kan være åndelige opplevelser 
man får langs veien. I livsovergangene vil ofte livets store spørsmål gjøre seg 
gjeldende, og vi ser at mye ofte skjer i disse periodene - da særlig i overgangen til 
voksen alder. Men også f.eks når man blir foreldre eller når barna blir voksne og 
flytter hjemmefra. Men uansett hvor vi befinner oss på reisen, må vi søke aktivt for å 
komme videre. Ref Jes 55,6. 

• Forkynnelse og undervisning fra Guds Levende Ord er viktig. Ord skaper liv i oss, og 
troen vokser når vi tar imot og tar vare på Guds Ord. Så må vi på ett eller annet 
tidspunkt også gjensvare på Ordet. Når sannheten om hvem Gud er går opp for oss, 
og vi aktivt tar imot Jesus som vår Frelser og Herre, skjer gjenfødelsen og en helt ny 
verden åpner seg. Folk opplever det selvfølgelig forskjellig, men for alle er det noe 
som merkes. Det kan være utfordrende fordi hele perspektivet på livet/verdensbildet 
endres, og kanskje også uforståelig for de som står rundt. Ref Mark 4, Rom 10,9, og 
historien om Paulus’ omvendelse i Apg 9,1-6. 

 
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Jesus møter oss der vi er, men er vi selv nok til stede i eget liv her og nå til at vi får 
øye på Ham? Hvordan møter vi denne problemstillingen i vår travle tid? Og hvordan 
kan vi hjelpe mennesker som enda ikke tror til disse møtepunktene? 

• Del gjerne troshistorien deres med hverandre, det vil være til oppmuntring og 
oppbyggelse for de andre! 


