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Bibelvers: 
Apostlenes gjerninger 10.38 
Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft,  
og han gikk omkring overalt og gjorde vel  
og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.  
 
Johannes 1. 35-39 
35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36 Da Jesus kom 
gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37 De to disiplene hørte hva han sa og 
fulgte etter Jesus. 38 Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere 
etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 39 «Kom og se!» sa Jesus. De gikk 
da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende 
time. 

Litt om talens innhold:  

Hver dag blir vi påvirket. Vi blir påvirket av venner, sosiale medier, jobb, været, økonomi, 

sykdom osv. 

Jesus er tidenes influenser. Han hadde en enorm påvirkningskraft på mennesker rundt seg. 

Når folk ble påvirket av Jesus fikk livet ofte en ny retning. Syke ble friske, deprimerte fikk 

livsgnisten tilbake, de som var på bånn ble løftet opp. 

Jesus er en influenser som er personlig og nær. Han møter oss der vi er i hverdagen, han er 

interessert i akkurat deg. Men han presser seg ikke på. 

Han inviterte mennesker til å komme og se. Denne invitasjonen gjaldt for 2000 år siden, og 

den gjelder i dag. Jesus – tidenes influenser. 

Tre spørsmål til ettertanke / samtale:  

1. Det er så mange stemmer der ute som vil påvirke deg. Tenk på de du følger på 

sosiale medier, de omgivelsene du er i, de forbildene du har. Er det noen av 

dem som har dårlig påvirkning på deg? Er det noen som har god påvirkning på 

deg? Hva er gode forbilder og hvem er dine forbilder? Snakk gjerne rundt 

dette.  

2. Hva vil det si når Jesus ber oss komme å se? Hvordan kan det se ut?  

3. Hvordan påvirker det din hverdag helt konkret at Jesus er personlig og nær?  

Bønn:  

✓ Be Jesus om hjelp til å rydde plass i ditt liv til mer av hans påvirkning. 

✓ Be Jesus om hjelp til å være en som påvirker de rundt på en god måte. 

✓ Takk og velsing en av dine forbilder.  


