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- Et nettkurs fra NaMu Norge om våre ulike trosspråk

- Et nettkurs fra NaMu Norge om våre ulike trosspråk

Tredje kurskveld: 

«Våre ulike trosspråk» (4-6)
- Bibelmotivert
- Delende
- Asketisk
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Vi lytter og snakker til GudVi lytter og snakker til Gud
- 3 grupper og 9 trosspråk

BibelmotivertBibelmotivert
trosspråk
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BibelmotivertBibelmotivert
trosspråk

Midt i det røde området

Bibelen som det levende ord

Anvende Guds ord på hverdagslivet

Fokus på bibelstudium og disippelskap

Kol. 3,16

BibelmotivertBibelmotivert
trosspråk

«La Kristi ord få rikelig rom hos dere! 
Undervis og rettled hverandre med all 
visdom, syng salmer, viser og åndelige 
sanger til Gud av et takknemlig hjerte

Ordet ”blir levende”»
Kol. 3,16

BibelmotivertBibelmotivert
trosspråk

Styrkene
Trofasthet til Bibelen
Søker bruk av bibelske prinsipper i dagliglivet
Mange opplever det også viktig å gjøre Bibelen kjent

Farene
Noen kan tro/mene at Gud bare taler gjennom Bibelen
Anvende Guds ord på områder Ordet ikke sier noe om
Overdrevent vektlegging av det verbale
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Arvid Hunemo
- Bibelen som forstørrelsesglass og kompass

”Helt fra den åtteårsalderen  har Bibelen betydd mye. 
Den er en levende bok.

Jeg opplever ikke bare å leve meg inn i historien, men 
ordene i Bibelen går inn i min historie og mitt liv. 
Hvordan kunne jeg tolke og forstå livet mitt uten Ordet? 
Hvor skulle jeg ellers finne noe å hvile hjertet mitt i? Jeg 
holder fast på det Gud gir løfte om. Hans ord står fast. 

Bibelen begeistrer meg. Den utfordrer meg. Den avslører 
meg. 

Jeg sørger også over de som angriper eller sår tvil om 
hva Gud har sagt.”

DelendeDelende
trosspråk
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DelendeDelende
trosspråk

Midt i det røde

Gi Guds nåde videre

Evangelisering og tjeneste

Blikket retta mot de  utenfor

2. Kor. 5,20

DelendeDelende
trosspråk

«Så er vi da utsendinger for Kristus, 
og det er Gud selv som formaner 
gjennom oss. Vi ber dere på Kristi 
vegne: La dere forsone med Gud!»

2. Kor. 5,20

DelendeDelende
trosspråk

Styrkene
Gi Guds nåde videre
Evangelisering og tjeneste
Blikket retta mot de  utenfor

Farene
Kan sette mindre pris på kristne tradisjoner og symboler
Mindre forståelse og sympati for kristen kultur kan føre 
til at en overser behov som kirkeaktive har
Hele livet kan fokuseres på å tjene andre (‘sjelevinning). 
Mindre rom for å glede seg over Guds skaperverk. 
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Ommund Rolfsen 
- Delende trosspråk og sorg

Natt til 19. november 2016 døde kona mi Anne Karin brått,   
68 år gammel. Naboene berget meg i sjokket og de første 
uvirkelige timene. Allerede på formiddagen var de to barna 
mine hos meg. Venner kom også innom, og jeg fortalte og 
gråt. Onsdag kveld dro jeg til øvelsen i bygdekoret for å 
fortelle hva som var skjedd. Torsdag kveld var jeg på ungdoms-
klubben, snakket med og gråt med tenåringene. Fredag 
formiddag holdt jeg avtalen om å møte ei preste-gruppe.     
Jeg fortalte om dødsfallet og tapet, og de ba for meg. 

I etterkant har jeg spurt meg selv ‘Hvorfor fortalte jeg om og 
om igjen at Anne Karin var død?’ Ett av svarene er at jeg har et 
delende trosspråk. Derfor mottar jeg når jeg gir videre til 
andre. Jeg ble trøstet og hjulpet da jeg delte sjokket og 
sorgen. Delende trosspråk handler også om at andre skal få 
høre og oppleve. Og det fikk de …

AsketiskAsketisk
trosspråk
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AsketiskAsketisk
trosspråk

Grensespråk mellom rødt og blått

Utvikle disiplin

Prioritere og forsake for å følge Jesus

Øve seg i å være fri fra jordiske ting

1. Kor. 9,27

AsketiskAsketisk
trosspråk

«Jeg kjemper mot meg selv og 
tvinger kroppen til å lystre, for at 

ikke jeg som har forkynt for andre, 
selv skal komme til kort».

1. Kor. 9,27

AsketiskAsketisk
trosspråk

Styrkene
Utvikle disiplin
Prioritere og forsake for å følge Jesus
Øve seg i å være fri fra jordiske ting

Farene
Negativt/kritisk verdensbilde og menneskesyn
Lavere evne til å glede seg over det Gud gir
Unødvendig og misforstått lidelse (ikke anvende gavene)
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Idar Halvorsen
- En asketisk erfaring

Det var en aha opplevelse å lære litt om mitt trosspråk. Jeg 
hadde trodd at fravær av åndelige opplevelser ute i naturen, 
skyldtes mitt reduserte syn.  Jeg finner mye av min åndelige 
inspirasjon i det som skjer i mitt indre. Det er ord eller 
musikk eller i bønn og stillhet. Jeg har merket meg at der 
andre er avhengig av at ting må legges til rette, er det lett for 
meg å gå inn i den åndelige dimensjonen. Jeg opplever at 
andre visuelle virkemidler kan forstyrre mitt møte med Gud. 

For meg er det viktig at troen henger sammen med det livet 
jeg lever. Det er lett å gi avkall på materielle goder, det betyr 
ikke så mye for meg. Jeg setter ofte andres behov foran mine 
egne, og er villig til å ofre både av tid og ressurser for andre 
som trenger det. Nytelse er ikke så høyt på min 
prioriteringsliste. Det å følge Jesus, handler ikke om å bli 
mest mulig lik denne verden, men våge å sette ut i eget liv 
det jeg ser hos Jesus.
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