
ER DU SENSORISK – SØKER DU GUD GJENNOM SANSENE DINE? 

__ Jeg føler meg nærmest Gud når gudstjenesten vekker sansene mine – 
når jeg kan se, lukte, høre, ja, nærmest smake Guds majestet  

__ Jeg liker å delta i «høykirkelige» gudstjenester med røkelse og en litur-
gisk feiring av nattverden  

__ For meg vil det være vanskelig å lovprise Gud i en veldig enkel kirkebyg-
ning som mangler det majestetiske eller storslagne. Skjønnhet er viktig for 
meg, og det er vanskelig for meg å prise Gud gjennom «annenrangs» kristen 
musikk eller kunst  

__ Jeg tiltrekkes av ordene sanselig, fargerik og aromatisk  

__ Jeg får veldig lyst til å lese en bok med tittel: Skjønnhet i tilbedelsen  

__ Jeg ville virkelig like å bruke tegning eller annen kunst for å utvikle bøn-
nelivet mitt  

__ Totalt 

 

ER DU EN TRADISJONALIST – SØKER DU GUD GJENNOM RITUALER OG 
SYMBOLER? 

__ Jeg føler meg nærmest Gud når jeg deltar i en kjent lovprisningsform 
som vekker minner fra barndommen min. Ritualer og tradisjoner berører 
meg mer enn noe annet. 

__ Individualisme innenfor lokalmenigheten er en stor fare. Kristentroen er 
en felles tro og det meste av vår lovprisning skulle ha et felles uttrykk 

__ Jeg tiltrekkes sterkt av ordene tradisjon og historie  

__ Jeg setter pris på å delta i en gudstjeneste med fast liturgi. Jeg kan godt 
tenke meg å lage noen symboler jeg kan plassere i bilen, hjemme eller på 
jobben samt lage familiens egen kirkeårskalender 

__ Jeg får veldig lyst til å lese boka til Svein Rise og Knut-Willy Sæter (red): 
Skjønnhet og tilbedelse  

__ Jeg ville virkelig glede meg over å utvikle et personlig bønneritual  

__ Totalt 

 

  

NØKLER TIL VEKST - DEL 1 

Bakgrunnstekster: Rut 1,7-11+16-19a og 1 Kor 13,7-13 

«Det finnes bare en vei til Gud. Og han heter Jesus Kristus. Men det 
finnes mange veier til Jesu hjerte» skriver  Gary Thomas Sacred 
pathways. Hva er din personlige tilnærmingsmåte til livsfellesskapet 
med Jesus? Det finnes ingen «rett måte» å søke Jesus på. Stort bibelsk 
mangfold. Vi er ulike og har hver vår unike vei til Jesu hjerte. 

 Joh 15,9-11 Ver i min kjærleik! Gud har skapt oss med vår personlig-
het og lagt ned en lengsel etter ham som belønnes med fullkommen 
glede når vi er i hans kjærlighet. Når vi søker Gud i samsvar med hvor-
dan han har skapt oss, blir gleden vår så mye større. 

 Jens Petter Jørgensen: Når troen setter spor 

(1) Naturelsker - søker du Gud utendørs? 

Sunnmørsnaturen, til fjells, til vanns eller i dalene. Være ute, helse og 
trim eller stedet der jeg lettest erfarer Jesu nærvær? Mange av Bibe-
lens bilder baserer seg på naturen og lar seg lettest forstå utendørs. 
Skaperverket visualiserer bibeltekstene. Naturen hjelper oss til å se 
Gud klarere og bringer oss hvile og fred (Sal 23). Å være ute kan aldri 
erstatte fellesskapet med Gud. Luther: Skaperverket som en maske. 

Farer: Det individuelle fokuset. Jesus mye alene ute, men for å tjene 
menneskene rundt seg. Alle oppdagelser må testes på Guds ord. Det 
er ikke sant at Gud er i alt som er naturlig eller at naturen er Gud. 
Men: Hver gang vi er omgitt av skaperverket, kan vi se at Gud finnes. 

(2) Sensorisk - søker du Gud gjennom sansene dine? 

 Henry Nouwen: Den bortkomne sønn vender hjem og Rembrandt. 
Gud har skapt oss med sansene våre, for at vi skulle glede oss over 
dem og gjennom dem. (Esek 1). Trekkes mot det liturgiske, det majes-
tetiske og store, intrikat arkitektur, klassisk musikk - da svever hjertet. 
Jon Birger Aamaas’ erfaringer. 

Farer: Når sanseerfaringene løsrives fra innholdet og skjønnheten 
idylliseres. Sansestimuli kan blandes sammen med sann overgivelse til 
Gud. Den gode veien for en sensorisk person er å bruke kroppen for å 
ære Gud. 



(3) Tradisjonalist - søker du Gud gjennom ritualer og symboler? 

De lange linjene, gjentakelsene, strukturen, ritualene, sakramentene 
og symbolene åpner veien til Jesu hjerte. Kirkeåret. Juleretreatene på 
Sandom med all symbolikken. De historiske dimensjonene og tradisjo-
nene ved trua viktige. Gjerne nattverd hver søndag. Disiplinert trosliv - 
fast givertjeneste og ofte til gudstjeneste; det frelser ikke, men det 
nærer trua! Kroppsliggjøre åndelige sannheter. Abraham bygde altere. 
Esra fornyet gudsdyrkelsen. Jesus gikk jevnlig i synagogen - hva er vårt 
forhold til gudstjenesten? Gjentakelsens hemmelighet. Meditere over 
Guds ord, bruke faste rammer. Symboler som hjelper oss å fokusere - 
levende lys, korstegn. I Bibelen: DHÅ som due og ild, de første kristne 
og fisken. 

Farer: Tjene Gud uten å kjenne ham, jfr. Samuel som gutt. Overse 
fellesskapet og glemme å tjene. Repetisjonene kan bli mekaniske og  
ritualene guddommeliggjøres - bytt dem i så fall ut med noe som gir 
liv. Trua vår har et anker i historien og fellesskapet. For tradisjonalis-
ten åpner det veien til Jesu hjerte. 

Stor rikdom, frihet og velsignelse i å leve godt og åpent med Gud slik 
han har skapt oss - med vår egen vei til Jesu hjerte (J.P. Jørgensen). 
Når du finner din vei, lev den fullt ut med vennskap og aktiviteter som 
gjør at du vokser og du vil erfare at vandringen din med Gud fordypes 
mer enn noen gang. (Bill Hybels) 

 

DAGENS UTFORDRING: 

Hvis du kjenner deg igjen i en av disse tre, hvordan kan du fordype 
deg og leve ut dette enda tydeligere fra nå av? 

 

Noen spørsmål for samtale i husgruppene, andre fellesskap 
eller rundt middagsbordet: 

1. Start gjerne med å dele med hverandre tanker etter den første 
talen om «Nøkler til vekst». 

2. Mangfold er et viktig stikkord i denne temaserien. Hvordan kan 
dere hjelpe hverandre til å utvikle og fordype deres egen «hellige 
vei» til Jesu hjerte? 

3. Hvilket forhold har dere til naturen? Åpner den veien til Jesu hjerte 
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for noen av dere eller handler det mest om trim og opplevelser? 
Uavhengig av om naturen er deres foretrukne vei, hvordan kan 
skaperverket hjelpe dere til å be og lovprise Gud? 

4. Hvilket forhold har dere til bruk av sansene deres? Åpner de veien 
til Jesu hjerte for noen av dere? Uavhengig av om sansene er deres 
foretrukne vei, hvordan kan sansene hjelpe dere til å be og lovprise 
Gud? 

5. Hvilket forhold har dere til tradisjoner, ritualer og symboler? Åpner 
de veien til Jesu hjerte for noen av dere? Uavhengig av om tradisjo-
nene er deres foretrukne vei, hvordan kan ritualer, symboler, sak-
ramenter eller offer hjelpe dere til å be og lovprise Gud? 

 

KJENNER DU DEG IGJEN? 

Nedenfor følger noen spørsmål du kan teste deg selv mot, hentet fra 
 Gary Thomas Sacred pathways. Fyll inn tallene fra 1 til 5, der 5 er 
det som passer best og 1 det som passer dårligst. Får du 15 poeng 
eller mer på en eller flere grupper, gir det en indikasjon over hvilken 
av disse måtene å nærme seg Jesu hjerte på som «passer deg best».  
Ta vare på svarene dine til alle ni typene er besvart og du kan ha fått 
et bilde av hva som er din(e) mest livgivende vei(er) til Jesu hjerte og 
til vekst i trua. 

ER DU EN NATURELSKER – SØKER DU GUD UTENDØRS? 

__  Jeg føler meg nærmest Gud når jeg er omgitt av det han har skapt – fjelle-
ne, skogen eller havet. 

__ Jeg føler meg «frakoblet» hvis jeg må bruke for mye tid innendørs, enten 
for å høre på en taler eller synge lovsanger. Ingenting hjelper meg nærmere 
Jesu hjerte enn å være utendørs. 

__ Jeg foretrekker å prise Gud ved å bruke en time ved en liten bekk framfor 
å være med i en smågruppe. 

__ Hvis jeg kunne rømme til en hage for å be på en kald dag, vandre gjen-
nom en eng på en varm dag og ta en fjelltur alene en hvilkensomhelst dag, 
ville jeg bli veldig glad. 

__ Jeg får veldig lyst til å lese boka til Hans-Erik Lindström og Martin Lönne-
bo: Naturens katedral: meditationsbok (på svensk, illustrert)  

__ Å se Guds skjønnhet i naturen berører meg mer enn å forstå nye 
 sammenhenger, delta i en gudstjeneste eller kjempe for sosial 
 rettferdighet  

__ Totalt 


