
Til samtale: Matteus 26,6-13  
Her er noen bibelsteder om at Gud kan møtes i det stille. 

Bortenfor forstyrrelser, uten egen innsats. Hva driver disse 

menneskene? Utenfra kan det se ut som om de sløser bort tiden 

sin på en irrasjonell måte, som kvinnen i Matteus 26 som sløser 

salve utover Jesus. 

Det finnes en rekke andre bibelsteder der vi ser at mennesker 

møter Gud og tjener Gud i stillhet, og der Gud sier at han vil møte 

mennesker. For eksempel: 

• Joh 10,38-42 

• Jes 45,3 

• Jeremia 33,3 

• 1 Kong 19,9-13 

• Matt 26,6-13 

• Jer 2,2 

• Sal 46,11 

• 2 Mos 14,14 

• Joh 13,23 

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

dere til å erfare mer av Gud?  

 

 

 
 
 

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

måte er preget av stillhetens vei? Hvem tenker du på som 

kontemplative mennesker? Har du noe av dette i deg? Kjenner du 

noen? Og hva kan vi gjøre for å gi dette mer plass i vår kirke?  

 

Stillhetens vei i ditt personlige bønneliv 
Kjenner du noen du tror trives og blomstrer i den ordløse 

stillheten hos Gud? Kan du gjøre noe for å gi mer plass til slik 

stillhet i dine dager? Lær deg gjerne denne linjen fra et dikt av 

Jonas Jonson: «I Guds stillhet får jeg være, taus og ordløs, uten 

krav!» 

 

Til utfordring 
Hva tenker du om disse sitatene?  

«Menneskets ulykke kommer av at det ikke kan sitte stille og 

ensom i et rom.» (Blaise Pascal) 

«Mennesket har den fryktelige kapasiteten at det med alt sitt prat 

kan få Gud til å stilne.» (Adrienne von Speyr) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Stillhetens vei er tema for gudstjenesten søndag 21. november.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

7 Stillhetens vei 
Vi har valgt ordet stillhet for denne veien, men vi vil gi denne stillheten 

en ytterligere retning og en spesifisering med et fremmedord: 

Kontemplasjon. Kontemplasjon betyr selvfordypelse eller dyp tenkning. 

Det springer ut av det latinske ordet for å beskue og har med en 

fordypelse i bønn uten ord å gjøre.  

Her er det altså snakk om den frivillige stillheten, som oppleves 

livgivende for disse menneskene. Langs stillhetens vei behøver man 

ikke bidra med noe annet enn å sitte ned, som en Maria ved Jesu føtter. 

Eller som Johannes, disippelen som Jesus hadde kjær, som lener seg 

inntil Jesus under det siste måltidet. På stillhetens vei er man gjerne 

glad i beskrivelser av Gud som kjær, den elskede – og de ser seg selv som 

den elskede – og de liker kanskje godt beskrivelsene av bruden og 

brudgommen i Høysangen.  

Deres fokus er ikke nødvendigvis på å tjene Gud eller gjøre hans vilje 

eller oppnå store ting for Gud, selv ikke å adlyde Gud, men snarere å 

leve i et dypest mulig kjærlighetsforhold til Gud.  

Kvekerne er et kirkesamfunn som har dyrket denne veien ved å bruke 

mye tid på å sitte stille i ren stillhet og vente på Gud.  

 

Faren for dem som identifiserer seg med denne veien, er at de kan bli 

for innadvendte og glemme verdens nød og behov.  



  


