
__ Jeg tiltrekkes sterkt av ordene elsker, intimitet og hjerte.  

__ Jeg setter virkelig pris på å ha 30 minutter uavbrutt tid om dagen til å 
sitte i stille bønn og «se Gud i øynene», skrive kjærlighetsbrev til ham og 
glede meg i hans nærvær.  

__ Jeg får veldig lyst til å lese boka til William Barry: A friendship like no 
other: Experiencing God’s amazing embrace (Et unikt vennskap – erfare 
Guds overveldende omfavnelse).   

__ Når jeg tenker på Gud, tenker jeg mer enn noe annet på kjærlighet, 
vennskap og tilbedelse.   

__ Totalt 

 

ER DU INTELLEKTUELL – SØKER DU GUD GJENNOM FORSTANDEN DIN? 

__ Jeg føler meg nærmest Gud når jeg lærer noe nytt om ham som jeg ikke 
har forstått før. Mitt sinn trenger stimulering. Det er viktig for meg at jeg vet 
eksakt hva jeg tror. 

__ Jeg blir frustrert når menigheten fokuserer for mye på følelser og ånde-
lige opplevelser. Det er så mye viktigere å forstå den kristne tro og ha en 
sunn lære. 

__ Jeg tiltrekkes sterkt av ordene begreper, sammenheng og sannhet. 
__ Jeg føler meg nær Gud når jeg kan bruke flere timer uavbrutt på å stu-
dere – lese Guds ord eller gode kristne bøker – og kanskje få mulighet til å 
undervise en liten gruppe eller delta i en spennende gruppesamtale. 

__ Jeg får veldig lyst til å lese boka til Harald Hegstad: Gud, verden og hå-
pet – en innføring i kristen dogmatikk.  

__ Jeg bruker flere penger på bøker enn på musikk. 
__ Totalt 

 

Nå kan du holde sammen de ni typene. Jo høyere du skårer på en type, dess 
mer viser det hvor livsfellesskapet med Jesus bobler og lever. Hva med å 
merke deg de tre med høyest skåre? Vekstpotensialet vårt ligger i fordyp-
ning der det allerede bobler og lever, men også ved å smake pånoe av det 
som kanskje ikke trekker like mye. Eller hva med tingene du liker, men ikke 
har koblet til forholdet til Jesus ennå? Hensikten er å kjenne Gud enda bedre 
(Hos 6,3) og følge kallet hans for akkurat ditt og mitt liv. 

Gud elsker oss og vi er skapt til å elske Gud, Gud som er så mye større enn vi 
kan fatte. 

  

NØKLER TIL VEKST - DEL 3 

Bakgrunnstekster: Salme 34,1-11 og Kol 2,2-3 

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. Når opplever du 
at det bobler og lever i livsfellesskapet ditt med Jesus?  

Mark 12,28-31 … Elska Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og 
av alt ditt vit og av all di makt. 

(7) Entusiasten - søker du Gud gjennom feiring og det overnaturlige? 

Festgudstjeneste under Bønn for Oslo. De tre store festene i GT.  Lov-
prisning i templet døgnet rundt. I Åp: Ropa med høg røyst framfor 
trona. På Nivane o.a. Erfare Gud på kanten av stupet mellom begeist-
ring og ærefrykt. Trenger forventningen, går i tro. Mysteriet kaller oss 
til å elske en Gud vi ikke alltid kan forstå. Vi gjøre større gjerninger 
(Joh 14,12) og drømme (Apg 2,17). Gud lengter etter oss - taler til oss 
mens vi sover også (gi innsikt/advare). Skrive ned og teste på Bibelen. 

Farer: Søke opplevelsene for opplevelsenes skyld. Være uavhengige. 
For oss alle: Ikke nødvendigvis sammenheng mellom gode følelser og 
god lovprisning. Følelser kommer og går. Entusiastens gave: Gir oss 
troen på og forventningen om at Gud vil gripe inn. 

(8) Den kontemplative - søker du Gud gjennom stille tilbedelse? 

Sitte under hyrden på frontveggen og la seg se av Jesus. La oss fange 
av Guds kjærlige blikk, være «den elskede». Høgsongen - tro at det er 
Guds tale til hver enkelt (2,13-14). Folket vandret bort - Gud kaller det 
utroskap. Hosea. Den kontemplative ofte blitt misforstått (Mark 14,3-
9; Luk 10,38-42). Kontemplasjon=beundring, fra tjener til venn (Joh 
15,15). Tiden den beste gaven vi kan gi Gud - bade i Guds kjærlighets 
hav. Jesusbønnen og dansende bønn. 

Farer: Lett miste balansen fellesskapet med Gud - fellesskapet med 
andre. Forsvinne i Gud. Ikke tømme oss for alt, men la oss fylle av Den 
hellige ånd. Ingen andre enn du kan gi Gud din personlige beundring 
og kjærlighet. 



(9) Den intellektuelle - søker du Gud med forstanden din? 

Jesus opphøyer bruk av forstanden (jfr Mark 12,30). Grave seg ned i 
bibelord, bibelske tema og teologiske disipliner. Vidar Mørks erfaring-
er. Levittenes tjeneste. Ordtaka (1,5-7 oa). Vår kultur søker rikdom, 
berømmelse og makt, Bibelen ber oss søke visdom og forståelse. Gary 
Thomas: 90 % av vanskelighetene vi møter i kristenlivet skyldes at vi 
ikke forstår Skriftene godt nok. Bibelen gir Gud en unik mulighet til å 
snakke til hjertene våre og forme oss. Vi må kunne forklare troa vår i 
møte med mindre kunnskap og manglende tro. 

Farer: Elske debattene og kontroversene (2 Tim 2,23). La være å leve 
ut det han/hun vet er rett. Stoltheten - fristende alltid å korrigere 
andre. Gud har gitt deg et godt hode for at du skal tjene ham og me-
nigheten. 

Lignelsen om de to kjøkkenhagene. Selvfølge eller arbeide på frelsa 
(Fil 2,12). Stelle troshagene våre, gir vekst. Berike hverandre i våre 
ulike trosuttrykk. 

 

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 tredje 
talen om «Nøkler til vekst». 

2. Hvilket forhold har dere til feiring og det overnaturlige? Åpner det 
veien til Jesu hjerte for noen av dere eller stenger det? Uavhengig 
av om entusiasme er deres foretrukne vei, hvordan kan feiring og 
mystikk hjelpe dere til å be og lovprise Gud? 

3. Hvilket forhold har dere til beundring og stille tilbedelse? Åpner 
det veien til Jesu hjerte for noen av dere eller kjennes det sært? 
Uavhengig av om deres foretrukne vei er kontemplativ, hvordan 
kan beundringen hjelpe dere til å be og lovprise Gud? 

4. Hvilket forhold har dere til forstanden? Åpner den veien til Jesu 
hjerte for noen av dere? Uavhengig av om det intellektuelle er de-
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res foretrukne vei, hvordan kan forstanden og intellektuell fordyp-
ning hjelpe dere til å be og lovprise Gud? 

5. Lignelsen om kjøkkenhagene. Hvordan kan dere hjelpe hverandre 
til å stelle med troshagene deres? 

 

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 ENTUSIAST – SØKER DU GUD GJENNOM FEIRING OG MYSTIKK? 

__  Jeg føler meg nærmest Gud når hjertet mitt svever og jeg føler jeg vil 
sprekke, lovprise Gud hele dagen og rope ut hans navn. Feire Gud og hans 
kjærlighet er min favorittform for tilbedelse.   

__ Gud er en spennende Gud og vi bør være begeistret over å få lovprise 
ham. Jeg forstår ikke hvordan noen kristne kan si at de elsker Gud og oppføre 
seg som om de er i begravelse når de er i kirken. 

__ Jeg tiltrekkes sterkt av ordene glede og feiring. 

__ Jeg deltar gjerne på et seminar for å lære tilbedelse gjennom dans eller 
være med på mange lovsangssamlinger med moderne musikk. Jeg forventer 
at Gud skal møte oss på uventede måter. 

__ Jeg får veldig lyst til å lese en bok med tittel Mysteriet og gleden ved å 
vandre med Gud.  

__ Jeg bruker flere penger på musikk og lovprisningsCDer enn på bøker.  

__ Totalt 

 

ER DU KONTEMPLATIV – SØKER DU GUD GJENNOM STILLE TILBEDELSE? 

__ Jeg føler meg nærmest Gud når følelsene mine er vekket, når Gud stille 
berører hjertet, forteller meg at han elsker meg og får meg til å føle at jeg er 
hans beste venn. Jeg vil heller være alene med Gud og betrakte hans kjærlig-
het enn å delta i en formell gudstjeneste eller bli forstyrret av en vandring 
utendørs.  

__ De vanskeligste tidene for trua mi er når jeg ikke kan kjenne Guds nær-
vær inni meg.  


