
Til samtale: Matt 4,1-11 Jesus i ørkenen.  
Hvordan opplever du/dere fortellingen i Matt 4, om Jesus som 

tilbringer mange uker alene i ørkenen? Hva gjør enkelheten i 

aktivitet, kosthold og omgivelser med møtet med Gud? Hvorfor 

velger han å gjøre det slik? Kunne du/dere gjort noe av det samme 

(i mindre målestokk) som Jesus gjorde for åpne dere for Gud?  

 

Det finnes en rekke andre bibelsteder der vi ser at mennesker 

møter Gud og tjener Gud innenfor svært enkle rammer. For 

eksempel: 

• 1 Kong 19.3-9 

• Dan 1,8-17 

• Dan 9,3 

• Joel 1,13f 

• Matt 3,1-4 

• Matt 6,16f 

• Matt 10,7-10 

• Matt 26,36 

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

for dere til å erfare mer av Gud?  

 

 

 
 
 

Enkelhetens vei i våre fellesskap 
Kjenner dere til kirkesamfunn eller bevegelser som på en særlig 

måte bruker eller har brukt enkelhet (askese) i sin tilbedelse og 

tilnærming til Gud? Hvordan har dette sett ut?  

Er det rom for enkelhet (askese/forsakelse) i våre fellesskap, 

gudstjenester og samlinger? Kan du se at dette kan være en god 

vei for noen? Hvordan kan vi i tilfelle gjøre mer for å forenkle 

samlingene for å gi plass til Gud?  

 

Enkelhetens vei i ditt personlige bønneliv 
Kjenner du noen du tror trives og blomstrer langs enkelhetens 

vei? Har dere personlige erfaringer med å møte Gud gjennom 

enkelhet? Eller er dette en ukjent måte å erfare Guds nærvær på? 

Kan noen dele personlige erfaringer som har kommet ut av 

enkelheten?  

 

Til utfordring 
Hvordan kan dere gjøre grep for å forenkle livet for å gjøre plass 

til Gud 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?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sansenes vei er tema for gudstjenesten søndag 19. 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 2:9 
Randesund frikirke, høsten 2021.  

2 Enkelhetens vei 
Enkelhetens vei handler om å forenkle livet for å møte Gud. 

Gjennom å skrelle vekk og ta bort elementer som fyller tiden og 

livet, snarere enn å legge til, kan Gud erfares. Det kan se litt ulikt 

ut, men opp gjennom tidene har mange kristne bevegelser vært 

preget av enkelhet og fattigdom, nettopp for å ikke være bundet. 

Jo enklere liv, jo større frihet til å både følge Jesus og høre Guds 

stemme. Stikkord er: Enklere kosthold, fjerne distraksjoner, eie 

mindre. Ved å eie mindre, er man mindre bundet. I Bibelen er 

dette også et slags mønster når mennesker trekker seg avsides for 

å møte. Man oppsøker omgivelser som er enkle, man rydder i 

kalenderen, og man avstår også fra materielle goder og elsker 

selvvalgt ensomhet, hvor de lett erfarer Gud.  

De tar gjerne radikale valg på det materielle området og ser fram 

til fastetiden hvor fokuset er på å forsake: si nei til noe for å si et 

høyere ja til Gud. De reiser kanskje på en kristen retreat iblant og 

opplever det som revolusjonerende og livgivende.  

 

For de som kjenner seg hjemme på enkelhetens vei, er en fare at 

man ser ned dem som velger annerledes og at fattigdom og 

enkelhet blir et mål i seg selv. 


