
Byens Valgmenighed 11. februar 2021 

7 Åndelige veje Kendetegn Eksempler Advarsel At stræbe efter… 

Intellektuel 

- Nyder at lære om Gud 

- Studerer skriften 

- Problemløsning 

- Utålmodig med følelser og Gud 

- Paulus 

- C. S. Lewis 

- Brug ikke kun hoved også 

hjerte 

- Engagere dig  

- Viden må lede til tilbedelse 

- Vis kærlighed, når du dele din 

viden 

Relationel 

- Åndelig vækst = betydningsfulde relationer 

- Små grupper er vigtige 

- Alenetid er frustrerende 

- Gud taler primært gennem andre 

- Apostlen 

Peter 

- Pas på overfladiskhed 

- Vær på vagt overfor ikke at 

blive afhængig af andre 

- Mange og gode relationer 

- Bed med andre 

- Lær at være stille og lyt 

- Hold nogle erfaringer med Gud 

hemmelige 

Tjeneste 

- Føler Guds nærvær, når du tjener andre 

- Ukomfortabel, når du ikke har en rolle 

- Altid på udkig efter tjeneste-opgaver 

 

 

 

- Moder Teresa - Se ikke ned på andre, der ikke 

tjener som dig 

- Bland ikke tjeneste sammen 

med at fortjene Guds kærlighed 

- Deltag i smågrupper 

- Modtag kærlighed, når du ikke 

er produktiv 

- Udtryk kærlighed gennem ord 

- Forbered tjeneste ved at bede 

- Se Gud i dem du tjener 

Tilbedelse 

- Elsker lovsang 

- Tilbedelse er helbredende i vanskelige tider 

- Du åbner dit hjerte i tilbedelsen 

- Kong David - Døm ikke folk, der er mindre 

udtryksfulde i tilbedelsen 

- Pas på stræben efter 

tilbedelses-kick 

- Brug tid på studie 

- Tjen Gud på konkrete måder 

- Vær trofast mod din menighed 

- Deltag i lovsang regelmæssigt 

- Lær om andre traditioner  

Handling 

- Stærk følelse af vision 

- Lidenskab for at bygge kirke 

- Udfordringer motiverer dig 

- Elsker at se Guds potentiale i andre vokse 

- Nehemias - Reflekter over, hvad du gør 

- Udnyt ikke folk til at nå mål 

- Kend dine motiver, åndelige 

tilstand og følelser 

- Brug tid alene og i stilhed 

- Vane med refleksion ex. Dagbog 

 

Kontemplativ 

- Elsker at være alene og i stilhed 

- Eftertænksomhed er naturligt 

- Stor kapacitet til at bede 

- Meget tid med folk trætter 

- Maria 

(Mathas 

søster) 

- 

Ørkenfædrene 

- Flugt fra virkeligheden 

- Vær forsigtig med at trække 

dig væk, når folk skuffer 

- Bøn i det skjulte er ikke mere 

værdifuld end synlig tjeneste 

- Vær aktiv i tjeneste 

- Dyrk personlige relationer 

- Brug tid med folk der handler 

- Følg din fornemmelse, som 

kommer fra din tid med Gud 

Skabelse 

- Fornemmer bedst Gud i naturen 

- At være ude fornyer dig 

- Symboler, kunst og ritualer er nyttige for dig 

- Du er ofte kreativ 

- Jesus - Fristet til at flygte til naturen 

- Pas på fristelsen til at undgå 

fællesskaber og gudstjenester 

- Vær involveret i et fællesskab 

- Ta’ bibelen med i naturen 

- Brug tid udendørs 

- Find et fast sted at gå hen 

 


