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3 - 2020 «TROSSPRÅK»
Alle mennesker er ulike og unike. Noen av oss er spontane, andre liker å 
planlegge alt i minste detalj. Noen elsker teamarbeid, andre arbeider best 
alene. Dette kan av og til skape frustrasjoner og vi kan virke fordømmende 
på andre, eller at vi også kan kjenne på at vi skulle ønske vi var annerledes 
enn det vi er. Hvordan vi er skrudd sammen påvirker også hvordan vi 
uttrykker  vår åndelighet, og hva vi gjør med det vi tror på. I boka «Sacret
pathways» lærer vi om 9 ulike måter å være sammen med Gud på. 
Naturalist, sensorisk, tradisjonalist, intellektuell, entusiastisk, diakonal, 
asketisk, aktivistisk, kontemplativ. Ved å få kunnskap om dette kan vi lettere 
sette hverandre fri til å være den vi er, og glede oss over ulikhet. Vi inviteres 
også til å utvide vårt register i måter å være sammen med Gud på, kanskje 
det her er skjulte skatter!

FOKUSTID:
25%: Oppdatering      

på livet +   
takkebønn

50%: Dagens tema 
+ samtale

25%: BRO-fokus + 
bønnetid

Du skal elske 
Herren din 

Gud av hele 
ditt hjerte, av 
hele din sjel 
og av all din 

kraft og av all 
din 

forstand og 
din neste som 

deg selv. 
Luk 10,27

GUDS ORD:

• Hva satt du igjen med etter gudstjenesten sist?

• Hvilket/hvilke trosspråk er ditt/dine? Ta en runde i gruppa. 

Ta god tid til hver enkelt. Hvilke praktiske konsekvenser har 

det for deg i din hverdag?

• Er det noen trosspråk du gjerne skulle ha utforska mer,  

som kunne ha beriket ditt åndelige liv?

• Hvordan kan vi i menigheten/gruppa gi bedre rom for ulik 

måte å uttrykke åndelighet på?

NB: Bruk bønnearket; «TID FOR BØNN».

FELLES BØNN (velg fra bønnearket)
BRO-BØNN
DEL BØNNEBEHOV
BE FOR UTSENDINGENE VÅRE I SENTRAL-ASIA
FRI BØNN
«VÅR FAR I HIMMELEN»

TIL SAMTALEN:

1.Kor 12,6
1.Krøn 28,9
1.Sam 16,7

Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne. 
Paulus

BE FOR 
KONFIRMANTENE 
VÅRE:

Jenny
Rebekka
Miriam

Even

Den 
Gode 

Rytmen


