
Samtaleguide 
Troshistorie og trosspråk 
 
 
 
Guiden benyttes som hjelp i samtalen. Bruk 30 minutter på hver person.  
Benytt ca. 15. minutter i samtalen av samtalen på å dele fra din troshistorie. Siste delen av 
samtalen kan ta utgangspunkt i resultatene fra trosspråktesten.  

Si litt om hvilke frukter vi tror at deling av troshistorier og perspektivet med trosspråk kan gi: 

• For menigheten:  
o Lære hverandre å kjenne bedre når det gjelder tro og liv (lære sette ord på troen) 
o Oppdage mangfoldet i felleskapet 
o Bevisstgjøring på hva som skal til for å møte ulike mennesker (ulike retninger). 

• For din egen åndelige utvikling (gudsrelasjon): 
o Oppdage ditt trosspråk (åndelige morsmål eller hjertespråk) 
o Erfare mer av Gud ved å benytte eget trosspråk 
o Erfare mer av Gud ved å praktisere trosspråk som er forskjellig fra ditt eget. 

 

Bønn og 
innledning 

Begynn og avslutt med bønn.  

Hvem skal ha info fra samtalen og hvordan skal den lagres og benyttes? 

Minn hverandre om den konfidensialitet som er knyttet til slike 
samtaler. 

Navn 

Sivil status 

Yrke 

Husk at dette er en samtale om troshistorier og trosspråk og ikke en 
sjelesorgssamtale. Om dere i samtalen kommer inn på følsomme 
forhold, så fortsett den delen av samtalen på tomannshånd senere. 

Bakgrunn Vokste du opp i en kristen familie? Har du alltid vært en kristen? Når og 
hvordan ble du en kristen?  

Tros- og 
livshistorie 

Hvilke erfaringer/miljøer/personer har vært med å prege deg som 
menneske og hvordan har dette formet troen din opp gjennom årene? 

Mitt forhold til 
Gud i dag 

Hva opplever du som særlig viktig ved det å være en kristen i dag? 

Hvordan opplever du Gud i hverdagen? Hvordan preger troen livet ditt i 
dag? I hvilke situasjoner opplever du at Gud er nær/fjern? 

Menigheten og 
meg 

Hva gjorde at du kom med i vår menighet?  

I hvilen grad er fellesskapet med å gi styrke til troen din? Hvilke sider ved 
fellesskapet har størst betydning? Hvilke sider er mindre naturlige for 
deg?   

Hva en brenner for, vil se mer av, eller ønsker å bidra med i fellesskapet? 



Ditt trosspråk Hva kommer frem som ditt naturlige trosspråk? Hvordan er dette 
plassert inn i fargesirkelen? 

Hvilke av de to trosspråkene som ligger ved siden av ditt skårer du 
høyest på? 

I følge testen, hvor naturlig opplever du de andre trosspråkene?  

Kjenner du deg igjen i dette? Ble du overasket eller bekrefter dette noe 
du har sett før? 

Menighetens 
trosspråk 

Hvilke trosspråk opplever du er sterkest representert i menigheten?  

I hvor stor grad tenker du at andre i menigheten kan ha samme 
trosspråk som deg? 

Hvor mye rom opplever du at det blir gitt både for ulike trosspråk i 
menigheten vår? 

Ubalanse Hva har du erfart som utfordrende med en ensidig åndelighet (f.eks. 
sterkt fokus bare på ett trosspråk) i eget trosliv eller i fellesskapet? 

 

Vekst 

Å få erfare mer 
av den treenige 
Gud 

Når du nå kjenner til hvilket trosspråk som er mest naturlig for deg: 

Hvordan ser du for deg at du få mulighet til å benytte dette trosspråket i 
større grad enn tidligere?  

Styrket balanse (unngå ensidig eller ubalansert trosengasjement) kan 
skje ved å lære av andre i fellesskapet eller ved å praktisere også de 
trosspråkene som ligger tvers overfor av ditt eget naturlige trosspråk: 

Hvilke trosspråk ligger tvers overfor ditt trosspråk i fargesirkelen? 
Hvordan ser du for deg at du kan få mer erfaring med disse språkene? 
Hva tenker du det vil kunne bety for ditt trosliv om du ble mer 
«flerspråklig» i din relasjon til Gud?  

Bønn  Samtalen avsluttes med bønn. La gjerne flere be for ham/henne. 
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