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Resymé fra talen 

• TV-serien «Blank» gir et bilde av livet slik mange unge opplever det: Alle mulighetene 
er der, livet ligger foran, men likevel er alt bare en stor grå, uendelig slette uten 
bevegelser.  

o En ny stor britisk undersøkelse viser at en av fire 14-årige jenter er 
deprimerte. 

o Barnepsykiatere slår alarm fordi barn helt ned i førskolealder blir syke av 
stress. 

• Finne Jesus 
o Alle mennesker leter etter noe. Hva leter du etter? 
o Matt 13,44-46 – om skatten og perlen. Alle mennesker leter egentlig etter 

perlen/skatten, og folk finner «perler» men ingen av dem tilfredsstiller før de 
finner Jesus.  

o Guds Rike er svært verdifullt, og man må «selge alt man eier og har» for å 
kunne eie det. Det vil si omvende oss fra alt det gamle og være villig til å gi 
slipp på alt annet, for å vinne Kristus. 

o Om vi betaler den prisen (alt), så får vi det siden tilbake. Men da sammen 
med en oppskrift på hvordan det skal forvaltes.  

• Følge Jesus 
o Jesus har en plan med livet ditt, at du skal bli en Jesusetterølger – en disippel. 
o Mark 1,16-18 – Han vil gjøre deg til en menneskefisker. 
o Vi stresser ofte med det, fordi vi ikke skjønner at det er Han som skal gjøre 

dette. 
o Han vil forme dette fram i oss, men vi må være innstilt på å følge Ham.  

 
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med (velg ett eller flere): 

• Er du til stede i livet, eller lever du i et usynlig utenforskap? Har du noen du tør å 
snakke med de tingene om? 

• Hva lever du for? Hva vil du med livet? Har du funnet Jesus? Hva er Han for deg? 

• Hvordan tenker du om å følge Jesus? Hva ser du på som din livsoppgave? Hva tror du 
Gud tenker om det? 


