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Resymé fra talen 

• Hvordan er egentlig Ola og Kari Nordmann i 2022? Alle mennesker er skapt i Guds 
bilde, og ment til å leve i relasjon med Ham. Så lenge dette fortrolige samfunnet ikke 
er på plass, vil man oppleve tomhet. Noen blir klar over dette i større eller mindre 
grad, og uansett prøver vi (bevisst eller ubevisst) å fylle tomrommet med noe. 
Stresset i vår tid blir i tillegg en faktor som gjør at folk ikke får stoppet opp og kjent 
etter hva som virkelig betyr noe i livet. Ref 1.Mos 1,27, Sal 25,14a, Ords 3,32b. 

• Noen historikere trekker fram at vår historie som nordmenn kan være mer preget av 
et tvangspreget forhold til tro, enn vi først tenker. Det har riktignok vært mange 
vekkelser i Norge, men også mye fokus på pålegg, tvang og plikt i forhold til den 
kristne troen – f.eks med påbud om å gå i kirken, konfirmere seg, osv. Dermed kan 
det tenkes at det virkelige evangeliet om Guds frelsesplan egentlig aldri virkelig har 
fått prege det norske folk ordentlig. Verdisettet som finnes i Norge er jo bygget på 
den kristne troen, f.eks nestekjærlighet, toleranse, inkludering, osv. Men mer som 
ytre plikt enn et sant indre liv. Ref bl.a ateisten Bjørn Stærks kronikker i norske aviser. 
I tillegg blir det et stort problem når disse verdiene i sin tur frakobles Gud. Da kan 
f.eks toleranse lett bli et maktverktøy i hendene på et flertall som vil tvinge gjennom 
en nøytral plattform uten plass for den kristne troen. 

• I disse tider trenger vi kristne å ikke bli grepet av frykt. Vi må ikke la oss skremme til å 
være stille, eller slutte å proklamere evangliet, be for syke eller være frimodige med 
det vi står for. Ref Rom 8,15, 1.Joh 4,18. 

• Individualisme og selvrealisering med egoet i sentrum, preger også det norske folk. 
Blant annet som følge av dette, er ensomhet i ferd med å bli et stort problem i Norge. 
Ref 2.Tim 3. 

• Det er fantastisk å vite at det finnes En som er større enn oss, som vi kan finne fred 
hos. En vi kan stole på, som har skapt oss og kjenner oss fra innerst til ytterst. Gud 
bryr seg om oss, og våre små eller store hverdagslige ting. Han er en god Far! Ref Luk 
12,7. Se også del 1 i serien. 

• Det er viktig å vite at når vi deler troen med våre medmennesker på forskjellige 
måter, så virker Den Hellige Ånd og gjør den vanskeligste delen (som vi for øvrig ofte 
prøver å ta over og gjøre selv...), nemlig å overbevise folk om å komme til tro. Vårt 
oppdrag er å be, og å vitne/fortelle om det vi selv har opplevd med Gud. Ref Joh 16,8.  

 
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hva tenker du kjennetegner Ola og Kari Nordman anno 2022? Hvilket forhold har folk 
til Bibelen og til Jesus? 

• Del med hverandre eksempler fra eget liv der dere f.eks. har prøvd å overbevise noen 
om å bli kristne, og/eller historier der dere har delt fra eget liv. Hvordan har det 
fungert? 


