
 

 

Ikke vær redd for å ta steget til troen. Du kan gjøre 

dette på forskjellige måter. Du kan snakke med en 

kristen venn om deres tro, og finne ut hva den betyr 

for dem. Du kan lese i Bibelen, eller finne en kristen 

bok eller nettside som kan hjelpe deg. Du kan besø-

ke en kristen kirke, og sette pris på skjønnheten til 

og roen i bygningen. Du kan snakke med en prest, 

og stille ham spørsmål, eller finne ut om det er en 

gruppe for søkende i en lokal kirke som du kan bli 

med i. 

 

 

En invitasjon til bønn 

Den enkleste og viktigste 

måten å ta et steg mot tro er 

å be. Ikke vær redd for å 

åpne hjertet ditt til Gud i 

bønn, uansett hvor nervøs 

eller usikker du føler deg. 

Han svarer alltid, selv om 

det er i stille og uventede veier. Si til Ham, høyt om 

det hjelper, en enkel setning som: ” Herre, hjelp 

meg. ”  ” Gud, ha miskunn med meg. ”  Eller sim-

pelthen, ” Herre, jeg ønsker å tro, hjelp meg med 

min mistro. ”  Om det er hjelpsomt, kan du be med 

ordene fra Herrens bønn, Fader Vår, som Jesus gav 

oss. Eller om dette er altfor mye, kan du bare sitte i 

stillhet, med intensjonen i ditt hjerte at Gud må vise 

deg vei og være med deg. 

 

 

 

 

 

I tidens fylde sendte Gud sin enbårne Sønn, Jesus 

Kristus, til å bli vår frelser. Han kom til verden for å 

vise Guds kjærlighet og miskunn, og for å føre oss til 

Faderen. Gjennom Ham kan vi finne fred hos Gud og 

med hverandre. Hans død på korset bringer oss tilgi-

velse. Hans oppstandelse på den tredje dag, og hans 

oppstigning i himmelen gir oss håp om et forbløffende 

nytt liv. Og gaven som er den Hellige Ånd gjør det mu-

lig for oss å dele det livet allerede nå på jorden, gjen-

nom tro og ved å tilhøre Kirken. 

Du er kanskje ikke overbevist av disse tankene. Men i 

det minste kan du se at kristendommens kjerne er ikke 

en teori eller et program, men en person, Jesus Kris-

tus. En person vi kan lære å kjenne, mest av alt gjen-

nom troen. 

 

 

 En invitasjon til tro 

Troen er en gave. Vi kan bare tro 

på Jesus Kristus dersom den Hellige Ånd hjelper oss å 

tro. Samtidig er tro et steg vi må velge å ta –  det er en 

personlig beslutning. Slik er det også med Gud. Han 

kaller oss til å ha tillit til ham, og til å rekke hånden ut 

mot ham. 

Tro forandrer alt. Den endrer livet vårt, forholdene 

våre,   våre håp, vår kjærlighet. 

 

 

     

  

Gud har ikke forlatt oss 

 

Kristendommens kjerne er troen på at Gud har talt til 

oss i menneskets historie, ved å sende oss sin Sønn. 

Han har ikke forlatt oss. Han har åpenbart seg selv til 

oss. Vi trenger ikke gå i sirkler for å løse alt selv. Han 

har kommet oss til hjelp. 

 

Ideen om at kristne hevder å kjenne sannheten om 

Gud vil høres arrogant eller til og med fundamentalis-

tisk på mange mennesker. Men faktisk er den en slags 

ydmykhet bak denne påstanden. Det er ikke det at 

kristne, som folk, er spesielle. Langt i fra. Det er det at 

de har blitt gitt en helt spesiell gave –  kunnskapen om 

Jesus Kristus. Og deres ønske er helt enkelt å dele 

denne gaven med andre. Det er Jesus selv som lærte 

bort at han er veien til Gud, og sannheten, og livet. 

 

 

 

Det kristne budskap 

Hva er så det kristne budskapet? Det er dette: Gud er 

kjærlighet. Hans kjærlighet skapte og opprettholder 

hele universet. Hans kjærlighet skaper hvert mennes-

kelig liv. Vi er ment å leve i fred med Gud og med hver-

andre, men denne freden ble brutt gjennom hat og 

synd. 
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Det må jo være en grense for hva vi kan finne ut for 

oss selv, og veldig ofte må vi innrømme at det er noen 

spørsmål som ligger utenfor menneskets fatteevne. 

Å be på hvilken som helst av disse måtene er som å 

åpne en dør. Det lar Gud arbeide i ditt liv og åpenbare 

seg mer og mer for deg. Tro er ikke et irrasjonelt hopp 

ut i mørket, det er et svar på Guds kjærlighet. Og kan-

skje, i dypet av hjertet ditt, kaller Han på deg, selv om 

du ikke er sikker på hvordan du skal tolket dette kallet. 

Det som betyr noe er at vi prøver å svare. Det var Je-

sus som sa; ” Spør, og det skal bli gitt deg. Let, og du 

skal finne. Bank på, og døren vil bli åpnet opp for 

deg. ”  

 Kirken 

Til slutt, om du kommer nærmere Kristus i troen, 

vil dette ønsket føre deg til Kirken. Kirken er det 

fellesskap som Jesus selv innstiftet, slik at de 

som fulgte ham alltid skulle 

ha et åndelig hjem, en fami-

lie å tilhøre. Dette samfun-

net finnes i dag i fylde i 

Den Katolske Kirke. 

I Kirken mottar vi Kristus i 

sakramentene, vi lærer ham 

å kjenne gjennom Bibelens 

ord, vi hører hans lære 

gjennom biskopene og paven, og vi tar  

 

 

 

del i den store tradisjonen av kristen tro som 

strekker seg tilbake gjennom århundrene.  

Kirken er den klippe som Jesus aldri forlater, til 

tross for hennes medlemmers synder og svak-

heter. Den er et åndelig hjem som alltid vil være 

et sikkert og trygt sted, et sted hvor vi kan fryde 

oss over den Hellige Ånds gaver og i  vennska-

pet med våre felles kristne. 

 

 

Guds kjærlighet 

Så uansett hva du føler om din egen verdi, tvil aldri på 

at livet ditt har en mening. Gud skapte deg av en 

grunn. Han elsker deg, og tar seg av deg. Og han er 

deg nærmere enn du kan forestille deg. Du vil aldri 

finne sann fred eller vedvarende lykke uten Ham. 

Som st. Augustin skrev, ” Herre, du har skapt oss for 

deg selv, og våre hjerter er rastløse til de hviler hos 

deg. ”  Uansett dine spørsmål og tvil, ikke vær redd 

for å finne ut mer om Ham og åpne ditt hjerte for Ham. 
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En invitasjon til tro 

Ubesvarte spørsmål 

Mange finner det vanskelig å tro på en kjærlig Gud. De 

tviler på Hans eksistens, og fordi de har opplevd lidelse 

og tragedier tviler de på Hans kjærlighet. Vitenskaps-

menn ser ut til å løse universets store gåter, psykologer 

ønsker å trenge gjennom til menneskehjertets dypeste 

mysterier. 

Men det er noen spørsmål som ikke forsvinner. 

Hva forårsaket universets eksistens? 

Hvorfor er det så mye lidelse i verden? 

Hva er meningen med livet? 

Hva er meningen med mitt liv? 

Er det noe etter døden? 

Dette er store spørsmål. Du ville bli mistenksom der-

som noen påsto at de hadde definitive svar på dem.  


