
 

Den kristne reise – samtaleopplegg 
Del 1 
  
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin  
– Gudstjeneste 4. nov. 2018 
 
 
Resymé fra talen 

• 1.Mos 12,1-9. Abrams familie hadde startet på en lang reise, som 
fortsatte i flere etapper.  

• En av verdens mest leste bøker gjennom tidene, etter Bibelen, er «En pilegrims vandring» av John 
Bunyan. Handler om Kristen, som reiser fra Fordervelsens by til Det himmelske land. Boka har blitt 
populær fordi de fleste kan kjenne seg igjen i at livet med Gud er en reise. Jesus kalte også disiplene til 
å følge Ham på en reise.  

• Vi kan se for oss at reisen foregår framover som på en linje, eller vi kan oppleve at den består av sirkler 
som gjentas på ulike måter gjennom livet. Noen prosesser er gjentagende, mens andre har et stort 
livslangt forløp.  

• Bibelen bruker også bildet om å vokse som menneske, fra barn, til ungdom og moden, ref. 1.Kor 3,2 og 
Heb 5,12. Utviklingen kan ikke forseres mye, men må følge en naturlig gang. 

• En reise innebærer bevegelse, handling, begynnelser og avslutninger. Noen ganger omveier, og andre 
ganger forsinkelser. Moses ble kalt til en ny livsfase da han var 80 år gammel, mens israelittene ble 
kalt ut av Egypt og opplevde en 40 år lang vandring gjennom både fysisk og delvis indre ørken. Å reise 
videre, ta nye steg, er alltid utfordrende. Vi vet jo ikke helt hva som venter oss lenger framme... 

• Noen går seg bort på veien, som f.eks Judas Iskariot. Kanskje skjønte ikke Judas hva Jesus drev med, på 
samme måte som mange i dag ikke skjønner hva Han gjør verken i eget liv eller omkring oss.  

• Faser i det kristne livet: 
1. Livsforvandlende Gudsbevissthet. Starten på vår reise med Jesus, der vi skjønner at Han 

finnes. Her innser vi at vi trenger Ham, og starter vår relasjon med Ham. Vi lærer Pappa Gud å 
kjenne. 

2. Disippelskap. Her lærer vi om Gud, hva betyr det å være en etterfølger av Kristus. I denne 
fasen blir man grunnfestet i troen, og finner gjerne et kristent fellesskap. Overført til 
livsfasene, er dette fasen av barne- og ungdomstid.  

3. Det aktive kristenliv. Her hobber vi aktivt for Gud, enten med eller uten lønn. Vi tjener Ham 
og Hans menighet, tar ansvar og bruker våre gaver og talenter. Handling kjennetegner denne 
fasen. 
 
Muren. Så skjer det gjerne noe her et sted, som har fått ulike navn gjennom kirkehistorien. 
«Sjelens mørke natt» kalte Johannes av korset denne fasen. «Muren» kan komme til syne på 
ulike måter i livet, ofte i form av en krise, en skilsmisse, at vi mister jobben, at en som står oss 
nær dør, en skuffende opplevelse i kirken, drømmer som blir knust, osv. Grunnlaget for troen 
vår kan komme i spill i denne fasen, fordi vi verken vet hva Gud holder på med, hvor Han er, 
eller hvor lang tid den vanskelige fasen vil ta.  
 

4. Muren og reisen innover. Denne krisen tvinger oss til å finne ut hva som egentlig foregår, og 
oftest blir dette til en reise innover.  

5. Reisen utover. Når vi har gått gjennom troskrisen og den indre reisen som er nødvendig for å 
komme seg videre, kan vi bevege oss utover og igjen gjøre ting for Gud. Men nå fra et annet 
perspektiv og forankring. Fil 4,12-13 er nå ikke bare en bekjennelse, men sant for oss, og 
uttrykk for ekte Kristusliv. 

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvilken tidsforståelse har du når du ser på eget liv? Er det som en linje, der du vet omtrent hvor du 
befinner deg. Eller opplever du at livet beveger seg i sirkler? Hvilke prosesser syns du er gjentagende i 
ditt kristenliv? 

• Hvilken fase i det kristne livet befinner du deg i? Hvilke faser har du gått gjennom?  


