
Til samtale: Luk 7, 36 – 50. Kvinnen som fikk syndene tilgitt.  
Hvordan opplever du/dere fortellingen i Luk 7, 36-50 og kvinnens 

tilbedelse og hengivenhet til Jesus? Vekker det følelser hos dere – 

hva slags følelser? Hvordan bruker kvinnen sansene i sin 

tilbedelse? Og hvordan møter Jesus hennes måte å vise 

hengivenhet på? Kunne du/dere gjort noe av det som denne 

kvinnen gjorde for å vise Jesus deres kjærlighet?  

 

Det finnes en rekke andre bibelsteder der vi ser at Gud bruker 

sansene for å nå inn til menneskenes hjerter. For eksempel: 

• Esek 1, 4 ff 

• 2 Mos. 35, 31 

• 3 Mos 8, 24 

• Matt 2, 11  

• Luk 1, 9-13 

• 2 Kor 2, 15-17 

• Sal. 141, 2 

• 1 Kong. 8 

Velg ut og les noen av disse bibelstedene. Kan disse være til hjelp 

for dere til å erfare mer av Gud?  

 

 

 
 
 

Sansenes vei i våre fellesskap 
Kjenner dere til kirkesamfunn eller bevegelser som bruker eller 

har brukt sansene spesielt mye som en form i sin tilbedelse og 

tilnærming til Gud? Hvilke sanser brukes og hvordan?  

Bruker vi sansenes vei i våre fellesskap, gudstjenester og 

samlinger. Hvilke sanser kan vi bruke for å møte Gud hos oss? Og 

kunne vi gjort mer for å bruke sansene i våre felles møter med 

Gud? 

 

Sansenes vei i ditt personlige bønneliv 
Vet du om noen som bruker sansene som sin vei i møte med Gud? 

Hvordan – hvilke sanser tas i bruk? Har dere personlige erfaringer 

med å møte Gud gjennom sansene, høre (musikk, poesi,), se 

(kunst, natur etc), smake, lukte eller føle? Eller er dette en ukjent 

måte å erfare Guds nærvær på? Kan noen dele personlige 

erfaringer der Gud ble spesielt stor eller talte til dem gjennom 

sanseinntrykk?  

 

Til utfordring 
Hvordan kan dere møte Gud gjennom sansene fram til neste gang 

dere møtes i bibelgruppa deres? Er det noe den enkelte kan 

forsøke, noe nytt eller noe dere har brukt flere ganger? Hvordan 

kan vi legge opp til å bruke sansene når vi møter Gud i 

fellesskapet i menigheten (gudstjenester, andre samlinger)? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sansenes vei er tema for gudstjenesten søndag 12. september.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
For videre lesning: Sacred Pathways, Gary Thomas (Zondervan 2020).  

For videre lytting: Podcasten Randsoner, sesong 3 (ni episoder utover 
høsten 2021).  

Samtaleopplegg  

DE HELLIGE VEIENE 1:9 
Randesund frikirke, høsten 2021.  

1 Sansenes vei 
Sansenes vei handler om å møte Gud gjennom det vi ser, hører, 

lukter, smaker og føler. Det handler om å erfare Guds nærhet 

gjennom å ta på og føle, se på og la seg fylle opp av Guds 

kjærlighet, lytte til og kjenne på Guds storhet, lukte og smake for 

på den måten å lære, minnes og ta til seg av Guds visdom. 

 

De som erfarer Gudsnærvær gjennom sansene er ofte glad i 

konkrete virkemidler som musikk og billedkunst, røkelse, eller 

som et gripekors eller en kristuskrans som hjelp til å kjenne Guds 

nærhet, ta imot av hans veiledning og til selv å vise sin 

hengivenhet til Jesus.  

 

For de som kjenner seg hjemme på sansenes vei, kan man falle i 

grøften og begynne å tilbe og ære kunsten, bildene, musikken osv 

framfor Gud. Og fordi sansene fort påvirker følelsene våre kan det 

være en fare for at tilbedelsen blir en stemning, noe som man 

deltar i fordi det er vakkert og godt, og ikke en ekte tilbedelse av 

Gud og hans navn.  

 


