
Til samtale: 5 Mos 6,4-9.20-21  
Disse avsnittene sier mye om de jødiske tradisjonene som Jesus 

vokste opp i. Hva tenker dere om viktigheten av ytre ting og 

gjentagelsen av ord og fortellinger i denne kulturen? Hva tenker 

dere at ytre symboler og ritualer kan gjøre med deres tro? Hvorfor 

er dette så viktig i den bibelske kulturen?  

 

Det finnes en rekke andre bibelsteder der vi ser at mennesker 

møter Gud og tjener Gud ved hjelp av tradisjoner, ritualer og 

symboler. For eksempel: 

• 1 Mos 12,7 

• 2 Mos 25,40 

• Jos 8,30-32 

• Matt 26,26-30 

• Luk 2,22-24 

• Luk 2,41-52 

• Apg 3,1 

• Apg 17,1-2 

• Apg 10,9ff 

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

dere til å erfare mer av Gud?  

 

 

 
 
 

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

måte bruker ritualer, symboler og tradisjoner i sin tilbedelse og 

tilnærming til Gud? Hvordan har dette sett ut?  

Er det rom for ritualer i våre fellesskap, gudstjenester og 

samlinger? Hvilken plass har tradisjonen? Kan du se at dette kan 

være en livgivende vei for noen?  

 

Tradisjonens vei i ditt personlige bønneliv 
Kjenner du noen du tror trives og blomstrer langs tradisjonens 

vei? Har dere personlige erfaringer med å møte Gud gjennom 

ritualer og symboler og tradisjoner? Eller er dette en ukjent måte 

å erfare Guds nærvær på? Kan noen dele personlige erfaringer som 

har kommet ut av tradisjoner?  

 

Til utfordring 
Kan elementer av ritualer eller symboler og gjentagelser være 

berikende når dere møtes i bibelgruppa deres? Er det noe den 

enkelte også kan gi plass til i eget liv og egen familie?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tradisjonens vei er tema for gudstjenesten søndag 10. oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 4:9 
Randesund frikirke, høsten 2021.  

4 Tradisjonens vei 
Tradisjonens vei handler om rammer og gjentagelser for troslivet. 

Det ytre spiller en stor rolle for å sette retning for det indre livet. 

Symboler, ritualer og tradisjoner utgjøre et rammeverk for å holde 

troen levende og tanken på Gud nær. Det ytre, som faste bønner, 

liturgi, symboler og gjentakende skikker blir en hjelp for å ikke 

glemme Gud. En person på tradisjonens vei kan lettere høre Guds 

stemme gjennom faste former og trives gjerne i en liturgisk 

ramme. Tradisjonen oppleves ofte som livgivende, og man finner 

stor verdi i faste skikker i hjemmet rundt høytider, som advent og 

påsketid og andre merkedager. Det er hvile og hjelp i tidebønner 

og å omgi seg med symboler, som kors, bilder, ikoner. Det ytre 

peker en vei for det indre og skaper et rom hvor man kan erfare 

Gud. Den bibelske kulturen er rik på eksempler på hvor viktig 

dette kan være i et fellesskap. Personer på tradisjonens vei har en 

tendens til å trives og blomstre i mer såkalt høykirkelige 

sammenhenger, hvor faste former spiller en tydelig rolle.  

Faren for disse, er at de ytre formene kan bli et mål i seg 

selv og Gud selv kan mistes av syne. Man kan begynne å legge 

tilliten på det ytre, slik Jesus anklager fariseerne for å gjøre.  


