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- hva er mitt, ditt og menighetens trosspråk? 

Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer 
sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, 
én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har 

tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp. 
1 Kor 14,26: 

 Kurset er på 12 skoletimer, fordelt på tre kvelder eller på ei helg 



Hva er trosspråk?  
Gud kommuniserer med oss på så mange 
måter. Han taler til oss gjennom naturen, 
gjennom bildende kunst og musikk, gjennom 
Bibelen og det talte ordet, gjennom 
menigheten og den personlige erfaringen, 
gjennom det rasjonelle og fornuftige, 
gjennom  det stille og det følelsesmessige 
sterke …..  

Ulike ord prøver å uttrykke hvordan kristne erfarer å ha best kontakt med 
Gud: din kanal til Gud, din stil, antenne, språk, trosspråk. Ditt trosspråk er 
antennen din til Gud.  

 

Trosspråk i gudstjenesten 
 «Når dere kommer sammen …» 
I gudstjenesten møtes troende med ulike trosspråk. Det kan være slik: 

Mens én fryder seg over at prekenen endelig har 
begynt, er det andre som føler at Åndens salvelse 
forsvant i det lovsangen toner ut. Noen opplever at 
Guds nærvær styrkes gjennom de ferdigformulerte 
bønnene som setter ord på det de ikke klarer å for-
mulere, mens andre synes skrevne bønner er skrekkelig 
kunstig. Noen fryder seg over pastorens budskap om 
trosforsvar, mens andre detter av lasset. Noen gleder 
seg over å høre alt kunngjøringene forteller om livet 
som pulserer i menigheten, mens andre ønsker seg mer 
fred og ro og mindre ”stæsj”. Når lysene tennes i 
lysgloben, opplever noen at Gud er helt nær. Noen 
lurer på hvorfor de er på gudstjenesten. De lengter 
veldig etter å spenne på seg skiene og oppleve Gud til 
fjells. Noen er frustrerte og oppgitt over hvor 
meningsløst og trist det er at Guds folk sitter her i 
stedet for å være ute og vitne om Jesus.  



Hvilke frukter vil kurset gi? 
Gud kommuniserer på alle kanaler, men hver troende mottar lettest på en 
kanal. Du synes Gud er nærmest når du bruker ditt trosspråk. Kurset skal 
motivere og støtte deg i å oppdage og bruke ditt eget trosspråk.  

Ett trosspråk er det letteste og mest naturlige for deg. Du kan ikke veksle fra 
trosspråk til trosspråk og oppleve Gud like nær. Men du utvikler deg når du 
setter deg inn i det trosspråket som er fjernest fra ditt. Kurset skal motivere og 
støtte deg i å forstå og godta trosspråk som tilhører andre troende.  

Kurset skal også hjelpe menigheten til å oppdage hvilken plass de ulike 
trosspråk har i gudstjenesten.  

Kurset gir rom for å dele, samtale og be med andre om det trosspråk Gud 
har gitt deg. Dette skjer i en smågruppe sammen med mennesker du kjenner. 

En trosspråkstest, undervisning og samtale 
i smågruppe vil hjelpe deg til å forstå, 
oppdage og frigjøre det trosspråket Gud 
har lagt ned i deg.  

Dette skrev en erfaren prest etter et kurs 
om trosspråk:  

«Kurset var veldig lærerikt. Det hjalp 
meg til ny selvinnsikt, noe som gav 
meg stor lettelse og forståelse for 
hvorfor jeg er ‘annerledes’ på noen 
punkter – og likevel ‘normal’.» 

 

Påmelding og betingelser 
Påmelding gjøres 14 dager før kursstart på www.namunorge.no. 
Pris for kurset er 500,- kroner (faktura sendes ut ved påmelding).  

Kurskontingenten inkluderer trosspråkstesten, kurskompendium og enkel 
servering. 

Støttemedlemmer i NaMu Norge får 10% rabatt på kurs. Les mer om 
støttemedlemskap og meld deg inn på www.namunorge.no,\. 

http://www.namunorge.no/
http://www.namunorge.no/


Naturlig menighetsutvikling i Norge 
NaMu Norge er en tverrkirkelig medlems-
organisasjon som er etablert for å bidra til 
utvikling av flere sunnere menigheter. 
NaMu Norge er nasjonal partner i Norge (og 
på Island) for kirkevekstinstituttet Natural 
Church Development (NCD).  

Over 30 veiledere fra 10 ulike kirkesamfunn arbeider sammen 
med styret og nasjonal leder for å stimulere til at vekst og 
utvikling skal kunne skje også i helt ordinære forsamlinger.  

Virksomheten omfatter menighetsundersøkelser, menighets-
veiledning, kursvirksomhet og annet utviklingsarbeid. Vi vil stå 
sammen med mennesker og menigheter som lengter etter å se 
Den treenige Guds skaperkraft bli frigjort i den enkelte og i 
fellesskapet. 

Andre kurs fra NaMu Norge 

NaMu Norge legger til rette for kurs innen mange ulike tema. 
Felles for alle kursene er målet om å frigi mer av det potensiale 
som Gud allerede har lagt ned i livene våre.  

Vi tilbyr kurs innen menighetsutvik-
ling både for nybegynnere og videre-
kommende. Kurs innen emner som 
lederskap, tjeneste og relasjoner 
rettes først og fremst mot lederes og 
medarbeideres personlig vekst. 
Samtidig vet vi at det er veksten i 
den enkelte av oss som er avgjørende 
for fellesskapets forvandling.  
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