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BRO TIL TRO

Å DELE

TROEN
Som kristen kan du ikke velge
bort å dele troen, men det er

Vi tror disse tre tingene er viktig når vi skal
dele troen vår og hjelpe andre mennesker å
komme til tro:

mange måter å gjøre det på

B - Bønn
Å be for våre medmennesker vil alltid være
viktig. Bare Gud kan åpne menneskets hjerte og gi tro. Men vi trenger også å be for oss
selv, at vi kan være en god representant for
Jesus.

R - Relasjon
Det er avgjørende viktig å bygge gode relasjoner til andre mennesker, og på den måten skape trygghet og tillit.

O - Ord
Ord er skapende og forklarende. Vi blir
nødt til å sette ord på troen for at andre skal
forstå hva det handler om. Evangeliet skal
forkynnes.
Boka «Bro til tro» av Gina Gjerme og Siri
Kalvatn er en inspirerende bok å å del tro
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SE HVA BIBELEN SIER OM DETTE..
Av Tom G. Johnsen

På pinsedag var han både direkte og utfordrende;

Jesus sendte ut
alle disiplene sine

Jesus hadde tre spesielt betrodde disipler og tolv
som skulle bli apostler (utsendinger), men han
sendte ikke bare disse ut for å dele troen med
andre. Han sendte alle som trodde på ham, for vi
leser: «Siden utpekte Herren syttito andre og
sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og
hvert sted som han selv skulle besøke.» Luk.10,1
Altså, han sendte ikke bare elitegruppa si, men
også de anonyme, de helt vanlige, slike som deg
og meg. Å dele vår tro med andre er ikke noe vi
kan velge bort.
Unngå isolasjon
En kristen er «smittebærer», men skal ikke isoleres som ved en smittsom sykdom. Gud har smittet
oss med sin kjærlighet for at vi skal bringe den
smitten videre. Derfor er det viktig at alle kristne
har kontakt med andre mennesker slik at smitten
kan overføres.
Vi er alle forskjellige
Gud har utrustet oss forskjellig med ulikt temperament, erfaringer, talenter og nådegaver. Og dette
betyr at vi kan dele troen vår på forskjellige måter. Vi kan gjøre det på den måten som passer
best for oss. Vi kan ha ulik stil og «metode», og det
er ikke slik at en stil nødvendigvis er bedre enn
andre.
I NT finner vi minst seks ulike måter eller tilnærminger til dette å dele troen sin.
1. PETER
Apostelen Peter er nokså konfronterende i sin stil.
Han taler rett fra levra uten å legge skjul på noe.

- Denne Jesus som dere korsfestet, har Gud gjort
til både Herre og Messias! Da de hørte dette, stakk
det dem i hjertet, og de spurte: - Hva skal vi gjøre?
- Vend om og la dere døpe.. Ap.gj.2,36
Direkte er han også overfor rådsmannen som forhørte
ham på grunn av en helbredet mann, når han sier:
- Han er frisk på grunn av Jesus Kristus, han som
dere korsfestet, men som Gud reiste opp. Det f
innes ikke frelse i noen annen enn Jesus.
Ap.gj.4,10-12
2. PAULUS
var mer logisk og resonerende i sin framferd, selv om
han også kunne være skarp. Paulus var en lærd mann,
belest og godt utdannet, og han var flink til å forklare
evangeliet. Han argumenterte godt og overbeviste
mange, bade jøder og grekere. Samtidig visste han at det
likevel var Ånden og Åndens overbevisning som var det
avgjørende.
- Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende
visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis.
1.Kor.2,4
3. DEN BLINDE
I Johannes evangeliet (kap.9) møter vi en blind mann som
Jesus helbreder. Han visste ikke mye om Jesus, men han
hadde opplevd og erfart noe, og det vitnet han om:
- Men dette vet jeg: Jeg var blind, og nå ser jeg.
v.25
Det å dele et enkelt vitnesbyrd om hvorfor vi tror på Jesus er verdifullt. Å kunne fortelle sin egen troshistorie er
bra!

4. MATTEUS - TOLLEREN (Mt.9,9ff)
Matteus hadde kontakt med sine gamle venner, og etter
møtet med Jesus, inviterte han dem og Jesus hjem til seg,
for han tenkte: - Får de bare treffe Jesus, da..
En OK ting å gjøre er å invitere våre ikke-kristne venner
sammen med noen av våre kristne venner. Om ikke du
selv er så flink til å snakke om Jesus, så er kanskje noen
av vennene dine det. Og ofte kan det være lettere å
snakke om tro når vi er flere sammen.

5. DEN SAMARITANSKE KVINNEN
Hennes metode var å invitere folk til å komme og se
og høre:
- Kom og se en mann som har fortalt meg alt
jeg har gjort! Joh.4,29
Og det funket. Vi kan også med fordel invitere folk
til gudstjenester og møter, og til cellegruppa vår, for
mange takker JA om de bare blir invitert, og særlig
når de blir invitert av en de kjenner.
6. DORKAS
Hun var på mange måter en diakon og hadde en
tjenende innstilling til sine medmennesker. Hun tok
seg av de fattige og syke, sydde klær og ga bort. Å
vise godhet og gjøre tjeneste for andre mennesker
vil alltid være en god ting. Å gjøre godt mot andre
er et sterkt vitnesbyrd som også kan åpne dører til
gode samtaler om Jesus.

Som du her har sett er det mange måter å formidle
troen sin til andre på, og det finnes sikkert mange
flere enn det som her er trukket fram. Det som er
viktig å understreke er at vi alle skal få gjøre det på
vår måte. Vi må bare gjøre det.
- Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler:
Døp dem til Faderens og Sønnens og Den
hellige ånds navn og lær dem å holde alt
det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens ende.
Mt.28,18-20

- Men dere skal få kraft når Den hellige
ånd kommer over dere, og dere skal
være mine vitner i Jerusalem og hele
Judea, i Samaria og helt til jordens
ende. Ap.gj.1,8

