
ER DU EN AKTIVIST – SØKER DU GUD GJENNOM Å SLÅSS FOR RETTFERDIG-
HET? 

__ Jeg føler meg nærmest Gud når jeg samarbeider med ham og proteste-
rer mot urett – skriver brev til offentlige myndigheter eller leserbrev til avi-
ser, bidrar aktivt for å hjelpe mødre som velger ikke å ta abort, oppfordrer 
folk til å stemme eller gjør meg kjent med viktige, dagsaktuelle spørsmål.  

__ Jeg blir veldig frustrert når jeg ser kristne som ikke lar seg engasjere. Jeg 
vil slutte med alt annet for å få menigheten til å overvinne en slik apati. 

__ Jeg tiltrekkes sterkt av ordene modig konfrontasjon og sosial aktivisme.  

__ Det er viktig for meg å konfrontere sosial urett, delta aktivt for å bygge 
broer mellom mennesker og engasjere meg politisk, enten i et parti eller i 
ulike politiske kampanjer.  

__ Jeg får veldig lyst til å lese boka til Frank Shaeffer: A time for anger – The 
myth of neutrality (En tid for sinne – nøytralitetens myter).  

__ Jeg ønsker å vekke kirkene opp fra apatien de er preget av.   

__ Totalt 

 

ER DU EN HJELPER – SØKER DU GUD GJENNOM Å TJENE OG ELSKE ANDRE? 

__ Jeg føler meg nærmest Gud når jeg ser ham i de nødlidende, de fattige, 
de syke og dem som er i fengsel. Jeg kjenner Guds nærvær sterkest når jeg 
sitter stille hos en syk eller ensom eller gir mat til noen i nød. Du kan stole på 
at jeg tilbyr meg frivillig som sjåfør eller i ulikt hjelpearbeid. 

__ Jeg blir sliten av kristne som bruker tida si til så synge lovsanger når en 
syk nabo verken får mat på bordet eller en familie ikke får hjelpa de trenger 
til å fikse bilen. 

__ Jeg tiltrekkes sterkt av ordene tjeneste og medlidenhet. 
__ Jeg merker Guds kraft når jeg lytter til en venn som har mistet jobben, 
lager mat eller reparerer bilen til noen som trenger det eller bruker en uke 
på et barnehjem i Romania. 

__ Jeg får veldig lyst til å lese en av bøkene til Steve Sjogren: Conspiracy of 
Kindness (Godhetskonspirasjonen) eller 101 ways to reach your community 
(101 måter å nå lokalmiljøet ditt på) eller Heidi Baker: Drevet av kjærlighet   

__ Jeg vil heller pleie noen til helse eller hjelpe noen reparere noe i huset 
deres enn å være lærer i søndagsskolen, dra på en retreat med bønn og 
faste eller ta en lang tur i fjellet.   

__ Totalt 

 

  

NØKLER TIL VEKST - DEL 2 

Bakgrunnstekster: 1 Sam 3,1-11 og 1 Kor 9,19-23 

Det finnes bare en vei til Gud. Og han heter Jesus Kristus. Men det fin-
nes mange veier til Jesu hjerte skriver  Gary Thomas Sacred path-
ways. Hva er din personlige tilnærmingsmåte til livsfellesskapet med 
Jesus? Det finnes ingen «rett måte» å søke Jesus på.  Vi er ulike og har 
hver vår unike vei til Jesu hjerte. Veksten vil skje når vi fordyper oss på 
vår vei - og når vi strekker oss ut i det som er mer fremmed for oss. 

Luk 9,57-58 Eg vil følgja deg kvar du så går. 

(4) Asketen - søker du Gud i alenehet og enkelhet? 

Fakirer. Simon på Søylen - veiledet med vennlighet og medfølelse, 
mange kom til tro. Beundre asketene - frykte fanatikerne. Ensomhet 
kontra alenehet. Kristne storstevner eller retreat? Døperen Johannes. 
Jesus. Nasireertanken (2 Mos 6; 1 Kor 7,5) og tidsbegrensa «askese» 
for å søke Gud før viktige valg o.a. Hverdagsaskese: Bønnerom, bøn-
nestol, låst bad, Opa kyrkje, få sanseinntrykk. Leve enkelt på en lønn - 
vie livet til bønn. Bruke anledningene, be når en ikke får sove osv. 

Farer: Overdrive sin personlige fromhet - egen hellighet gjør ikke at 
Gud elsker oss mer. Viktig å veksle alenehet-fellesskap, balansere ån-
delig påfyll med forpliktelse for andre. Masokisme er sykdom, ikke en 
åndelig vei. Dietrich Bonhoeffer: Hvis vi ikke har et lite element av as-
keten i oss, blir det vanskelig for oss å følge Jesus. 

(5) Aktivisten - søker du Gud gjennom å slåss for rettferdighet? 

Hva eller hvem kjemper du for? KN og fasteaksjonen. Få troende kan 
ha så rett og av og til ta så feil - lett å tenke svart-hvitt. Moses. Elia. 
Habakuk (1,2-4). Lære å leve i tro, bare Gud ser hele bildet. Jesus (Joh 
4,34): Min mat er å gjera det han vil. Kampen for rettferdighet kan 
mate trua vår og gjøre oss utmattet. Trenger også hvilepauser. Tho-
mas Merton: Den sanne aktivisten lever for Gud og hans kjærlighet 
alene. Ymse skriverier, arbeid for sosiale reformer, kjemper i bønn. 
Viktig rekkefølge: Fullt informert, pågående i bønn, helt involvert. 

Farer: Overdrivelse og utslitthet. Fristende å dømme. Viktig å gjøre 
Guds arbeid på Guds måte. Bjelker og fliser (Matt 7,3-5). Faren for 
hykleri; kan diskreditere saken om vi sier noe og lever noe annet. 



(6) Hjelperen - søker du Gud gjennom å tjene og elske andre? 

Å tjene som en måte å leve nær Jesus på. De små overraskelsene. 
Mordekais liv (Esters bok), alltid tro mot Gud. Hjelpere kan bli løver 
når de slåss for de svake. Jesus vårt beste eksempel på hvordan kjær-
lighet til Gud og til mennesker lar seg kombinere. Hjelperen har et 
stort repertoar: Adoptere en fange, hjelpe noen gjennom en personlig 
krise, låne bort penger, frivillig i Røde kors, hjelpe kvinner som velger 
bort abort, rekonfigurere noens PC, barnevakt osv osv. Hjelpe noen 
som en profetisk handling - demonstrere Guds kjærlighet. Gary Tho-
mas: Kristne som demonstrerer medlidelse fordi de er lidenskapelig 
forelsket i Jesus, vil tale profetisk til kulturen sin og av og til også til en 
selvisk kirke. 

Farer: Dømme andre som har andre veier til Jesus, jfr Marta og Ma-
ria (Luk 10,38-42). Tjene oss selv gjennom å tjene andre. Overse egen 
nær familie. Spennende å la aktivisten og hjelperen utfylle hverandre - 
den ene kan løse det underliggende problemet mens den andre av-
hjelper praktisk til problemer er løst. Jesus sagt noe om hvor verdifullt 
det er å ta seg av mine minste små (Matt 25,40). 

Nøklene ikke for å gi oss dårlig samvittighet der vi ikke strekker til, 
men oppmuntre oss til å fordype oss der det virkelig lever og bobler i 
oss, der du kjenner at Jesus er nær. Vil gjøre trua di mer bærekraftig. 
Lettere å velsigne hverandre i våre forskjeller. 

 

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 andre ta-
len om «Nøkler til vekst». 

2. Hvilket forhold har dere til alenehet og enkelhet? Åpner det veien 
til Jesu hjerte for noen av dere eller er det bare strevsomt? Uav-
hengig av om askese er deres foretrukne vei, hvordan kan alenehet 
og enkelhet hjelpe dere til å be og lovprise Gud? 
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3. Hvilket forhold har dere til å slåss for rettferdighet, enten i det 
offentlige rom eller i det stille? Åpner det veien til Jesu hjerte for 
noen av dere? Uavhengig av om kamp og konfrontasjoner er deres 
foretrukne vei, hvordan kan det hjelpe dere til å be og lovprise 
Gud? 

4. Hvilket forhold har dere til det å tjene andre? Åpner det veien til 
Jesu hjerte for noen av dere? Uavhengig av om det å tjene andre er 
deres foretrukne vei, hvordan kan barmhjertighet og praktisk kjær-
lighet hjelpe dere til å be og lovprise Gud? 

5. Hvordan er det for dere å leve ved siden av og velsigne folk som 
har helt andre veier til Jesu hjerte enn dere selv har? 

 

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 ASKET – SØKER DU GUD I ALENEHET OG ENKELHET? 

__  Jeg føler meg nærmest Gud når jeg er alene og ingenting kan distrahere 
meg fra å fokusere på hans nærvær.  

__ Jeg vil beskrive trua mi mer som «innadvendt» enn som «utadvendt».  

__ Jeg tiltrekkes sterkt av ordene stillhet, ensomhet og disiplin. 

__ Jeg reiser gjerne på hytta eller til et retreatsted for å ha stille tid for meg 
selv, bruke mye tid alene i et lite rom, be til Gud og studere ordet hans og 
gjerne faste i en eller flere dager. 

__ Jeg får veldig lyst til å lese boka til Christopher Jamison: Lykke – kloster-
visdom for et godt liv.  

__ Jeg ville virkelig glede meg over å bruke nattetida til bønn, gi et løfte om 
stillhet for en periode og forenkle livet mitt.  

__ Totalt 

 

 


