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Resymé fra talen 

• Omkring hvert menneske foregår det et stort puslespill, der Gud på mange ulike 
måter virker fram muligheten for hver enkelt til å komme til tro. Mange har en 
troshistorie som starter i barndommen, og før den har fått modne kan vi merke at 
språket omkring denne troen gjerne er barnlig. Uansett hvor mennesker er på sin 
trosreise, spiller du og jeg en viktig rolle i det. Ref Rom 10,14-15. 

• Hvordan ser vi på vårt eget oppdrag? Skjønner vi at naboen eller arbeidskollegaen vår 
kanskje trenger nettopp deg og meg i sin trosprosess? I noen tilfeller er vi kanskje 
redde for å virke invaderende, i andre tilfeller vet vi ikke helt hvordan vi skal gjøre 
det. Men uansett trenger vi å utvide hjertet vårt, så det kan bli plass til mer enn oss 
selv. Vi er kalt til å være lys, som en opplyst by i et stort mørkt land. Denne byen er i 
sin natur et tiltrekningspunkt, fordi den representerer tilflukt, beskyttelse, liv og 
helse. Ref Matt 5,14-16.  

• Gud har en plan for hele denne verden, men i vår individualistiske tid blir vi ofte mest 
opptatt av våre egne planer. Vi trenger å justere vårt fokus, slik at vi blir opptatt av å 
spørre: «Hva er Dine planer, Gud?» og «hvordan, hvor og når passer jeg inn i dette 
store bildet?» Ref Jer 29,11, Ef 2,10, Sal 139,16. 

• Gud er den som sender. Han har sendt oss, og Han har ingen annen plan enn dette 
for å nå ut til andre mennesker. Det kan Ikke tenk lite om det Gud har gitt deg i 
denne store sammenhengen, for hvert enkelt menneske vi møter på er like mye 
verdt. Og plutselig kan vi ha fått være med på å f.eks lede et menneske til tro som i 
sin tur blir en effektiv evangelist som vinner tusener. Ref 1.Mos 50,20. 

• Når vi gir det vi har, får Gud noe å jobbe med, noe Han kan bruke. Dette ser vi tydelig 
illustrert i historien om brødunderet, der matpakka til en liten gutt blir utgangspunkt 
for et stort mirakel. Vi ser videre at underet skjedde da disiplene brøt brødet og 
begynte å gi det ut. Miraklet skjedde i hendene til Jesus, og i hendene til disiplene. 
Ref Joh 6. 

 
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvis vi sier at troen er viktig for oss, hvordan blir dette synlig når våre enda ufrelse 
nærmeste er på sin trosreise? Hvis vi ikke lever ut troen i møte med menneskene 
omkring oss, hva er det i så fall som hindrer oss? Hva kan vi gjøre med det? 

• Tenk gjennom hvilke mennesker du har fått være med å føre et stykke på trosreisen. 
Kan du se noen av Guds ferdiglagte gjerninger i dette?  

• Hvilke mennesker ser du akkurat nå at du har i livet ditt og kan spille en rolle sammen 
med?  


