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- Et nettkurs fra NaMu Norge om våre ulike trosspråk

- Et nettkurs fra NaMu Norge om våre ulike trosspråk

Andre kurskveld: 

«Våre ulike trosspråk» (1-3)
- Sensorisk
- Rasjonelt
- Læremotivert
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Vi lytter og snakker til GudVi lytter og snakker til Gud
- 3 grupper og 9 trosspråk

SensoriskSensorisk
trosspråk
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SensoriskSensorisk

Midt i det grønne området

Å glede seg over Guds gjerninger

Gud erfares og uttrykkes gjennom 
skaperverket

Bruk av alle sansene er sentralt (utadvent)

Fokus på skjønnhet

Sal. 19,2 og 1. Joh. 1,1 

trosspråk

SensoriskSensorisk

«Himmelen kunngjør Guds herlighet, 
hvelvingen forteller hva hans hender 

har gjort» 
Sal. 19,2

trosspråk

SensoriskSensorisk

Styrkene
Evne til å ta sansene i bruk
Det vakre blir et glimt av Gud (det Hellige) 
Kreativitet og sensibilitet

Farene
Avhengighet av det ytre/det konkrete
Tilbedelse av det skapte heller enn Skaperen
Avhengighet av det lystbetonte (hedonisme)

trosspråk
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Stine Karin Sæle
- En sensorisk erfaring

Jeg opplever Guds nærvær i møte med vakker natur, 
musikk og farger, og ikke like sterkt gjennom taler og 
bibellesning.

Trorsspråkkurset har satt spor og har fått vokse og 
utvikle seg over flere år. Det har hjulpet meg til å forstå 
hvordan jeg er skapt, og hvordan Gud ofte møter meg 
gjennom skaperverket og sansene. 

Oppdagelsene jeg har fått gjennom trosspråkkurs og 
kunnskap om de ulike trosspråkene har gjort meg 
tryggere i hvem Gud er, og hvem jeg er i møte med 
Ham og i møte med fellesskapet.

RasjoneltRasjonelt
trosspråk
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RasjoneltRasjonelt

Midt i det grønne området

Å forstå Gud og Guds natur

Logikk og vitenskap er en del av troen

Sannhetssøkende, analytisk og kritisk

Ord. 3,19

trosspråk

RasjoneltRasjonelt
trosspråk

«Med visdom grunnla Herren jorden, 
han grunnfestet himmelen med 

forstand.»
Ords. 3,19

RasjoneltRasjonelt
trosspråk

Styrkene
Ingen ting tas for gitt
Søker forklaring
Ikke truet av vitenskap og ny kunnskap

Farene
Kan ekskludere alt som ikke er rasjonelt
Analyserer Gud heller enn å søke relasjon
Intellektuell stolthet/hovmodighet
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Margaret Saue Marti
- En rasjonell erfaring

Det rasjonelle trosspråket mitt overlapper det sensoriske,  
og det er utfordringer jeg møter i dagliglivet som trigger   
det åndelig livet mitt. 

Jeg fasineres av mennesker rundt meg og går ofte inn i 
vanskelige situasjonen med ønske om å forstå hva som skjer, 
og forsøke å finne løsningene. 

Når jeg går inn i ting , bruker jeg gjerne metoder som jeg har 
lært etter å ha studert sjelesorg og psykologi. Samtidig ber 
jeg Gud om visdom og innsikt i de problemene jeg står i.

Jeg har en grunnleggende tillit til at Gud har løsninger som 
jeg ennå ikke har oppdaget. Når jeg oppdager disse eller ser 
at Gud griper inn, blir jeg fylt med indre glede og ro. Da 
oppdager jeg Guds nærhet på en helt spesiell måte.

LæremotivertLæremotivert
trosspråk
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Et grensespråk mellom grønt og rødt

Å tenke rett om Gud

Fokus på sannhet

Fokus på sannhet og lære

Vekt på det objektive

Kol. 2,8

LæremotivertLæremotivert
trosspråk

LæremotivertLæremotivert
trosspråk

«Pass på at ingen får fanget dere med 
visdomslære og tomt bedrag som 

stammer fra menneskelige 
overleveringer og grunnkreftene i 
denne verden og ikke fra Kristus.»

Kol. 2,8

LæremotivertLæremotivert
trosspråk

Styrkene
Vektlegging av sunn lære 
Helhetlig og systematisk tilnærming
Holder fast på det objektive i troen (uavhengig 
av dagssituasjon eller opplevelser) 

Farene
Tro reduseres til læresetninger
Troslivet kan bli tørt og frikoplet fra livet
Ubalansert vektlegging av det skrevne ord
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Astri Seljåsen Torp
- Når læren motiverer og gjør Gud større

Jeg opplever Guds nærvær sterkest når jeg hører forkynnelse    
eller leser, gjerne alene sammen med Gud. Jeg er sulten på nye 
kunnskap, og leser ofte mange interessante bøker på en gang.

Jeg elsker å se de større sammenhengene, og få et stadig større 
bilde av hvem Gud er. Min begeistring for de store 
sammenhengene har ført til at jeg strekker meg mot alle 
trosspråkene. Jeg vil ikke gå glipp av noe av det Gud har for meg.

Jeg er undrende og sannhetssøkende, noe som gjør meg kritisk. 
Derfor har det blitt viktig for meg å  kunne bytte spor, legge bort 
analyser og grublerier, og gå inn i tilbedelsen med musikkens 
språk.

Som pastor og menighetsplanter har trosspråkene vært viktige. 
Gjennom det har jeg fått hjelpe mennesker til å forstå egen 
spiritualitet og hjelpe mennesker som er såret i egen menighet.
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