
DE ANDLIGA SPRÅKEN | del 1: De fem språken

INTRO
- Vad är de andliga språken?

  - Språken skulle man kunna säga är “andliga personligheter” som påverkar hur vi 
    helst har gemenskap med Gud och ibland även hur vi betjänar andra. Alla språken längtar 
    lika mycket efter Gud, men det tar sig i uttryck på olika sätt.

   -  De flesta kan känna igen sig i ett till tre av språken och har ofta svårt att förstå 
    eller uppskatta ett eller två av dem.
  
- Varför detta kan vara livsförvandlande...

  - Vi jämför oss ofta med andra. Om vi har en person som förebild som har ett 
    annat språk än oss själva finns risken att vi försöker kopiera förebildens 
    Gudsrelation och blir frustrerade då det inte fungerar. En annan vanlig 
    konsekvens är att vi tycker vi är dåliga och ger upp på den kristna tron.

    I en ungdomsgrupp kan det vara befriande och förlösande för ungdomarna att 
    se skönheten i varandras olikheter. Det hjälper dem att inte döma sig själva 
    eller andra. Ett vanligt resultat när man upptäckt sina “språk” är att man blir 
    tryggare och glad över sig själv!

-   När man hittar sina språk blir det ofta en hjälp att hitta en djupare gemenskap
    med Gud. 

  - Kunskapen om de olika språken blir också ett verktyg att hjälpa andra.

- De andliga språken säger inte allt!
  Säger inget om temperament, personlighet, andliga gåvor, kallelse, intresse. 

FÖRKLARING TILL BESKRIVNINGARNA AV SPRÅKEN

MILJÖ: I vilken miljö och sammanhang språket bäst har 
           gemenskap med Gud.

ÄLSKAR:  Mer konkreta exempel på vad språket ofta dras till och gillar

KÄNSLA: Alla människor uppskattar känslor, men ofta dras de olika 
           språken till olika känslor.

Är rädd för: Vad språket fruktar mest.

Vill se människor: Vad språket ofta längtar efter att se hända i andras liv. Kan naturligtvis variera, men det går ibland 
                                     att se vissa samband mellan en persons språk och vad den älskar att se hända andra människor.

Om: Vanliga lögner som språket tenderar att tro om de andra språken.

David & Julia Wellstam
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PARTYPERSONEN  

MILJÖ: Fest: mycket ljud och intryck, fria former, ös, 
           möter helst Gud tillsammans med andra.

ÄLSKAR:  Förbönstunnel, lovsång, förbön, förbönsring, spontan gemensam bön

KÄNSLA: glädje & extas

Är rädd för: Tristess & brist på starka upplevelser

Vill se människor överväldigas av Guds närvaro!

Om fridstörstaren:  Allmänt otaggad och tråkig 
Om aktivisten:      Ber aldrig & jobbar för Gud istället för att vara med honom
Om relationisten:  Saknar längtan & intresserar sig mer för fika & människor än Gud
Om djupdykaren:  Fokuserar för mycket på teori

FRIDSTÖRSTAREN

MILJÖ: Stillhet, avskalat, enkelhet, möta Gud enskilt, ha något 
          att begrunda

ÄLSKAR:  Att dra sig undan och be ensam, läsa Bibeln, anteckna, visuell bön

KÄNSLA: frid & harmoni

Är rädd för: Oordning & stress

Vill se människor finna frid och djup gemenskap med Gud!

Om partypersonen:  Ytlig och söker kickar
Om aktivisten:  Stressad och alltid påväg - kan knappast ha en relation med Gud
Om relationisten:  Oroar sig över att den inte är ensam tillräckligt ofta
Om djupdykaren:  Den behöver läsa Bibeln på ett djupare sätt
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AKTIVISTEN  

MILJÖ: Äventyr, aktivitet, arbete, möter Gud när 
           man gör saker tillsammans med Honom. 

ÄLSKAR:  Hjälpa till praktiskt, planera ett event, få saker att hända, 
                 organisera och strukturera en verksamhet, ha mycket att göra

KÄNSLA: Tillfredsställelsen över att ha gjort skillnad

Är rädd för: Att ingenting händer & att inte få göra skillnad

Vill se människor upptäcka sina gåvor och komma i funktion!

Om partypersonen:  Kul att de ber, lovsjunger och känner saker, men får det inget tydligt 
                           resultat är det värdelöst och bortkastad tid. 
Om fridstörstaren:  Hopplöst oproduktiv. Jag blir stressad av att se den sitta stilla.
Om relationisten:   Bryr sig inte tillräckligt om att aktivera människor i deras gåvor
Om djupdykaren:   Varför sitta inne och damma i ett bibliotek när man kan förändra 
                           världen?

RELATIONISTEN

MILJÖ: Samtal, gemensamma aktiviteter, lyssna, möter Gud 
           tillsammans med andra människor. 

ÄLSKAR: Möten med människor, bjuda hem människor, få människor att trivas, 
                skapa en kärleksfull gemenskap, fika

KÄNSLA: Omsorg & samhörighet

Är rädd för: Ensamhet & att människor inte blir sedda

Vill se människor känna trygghet och glädje i ett sammanhang!

Om partypersonen: Bryr sig mer om upplevelser än människor & kärleken till Gud måste 
                          leda till kärlek till människor.
Om fridstörstaren: Osocial och frånvarande.
Om aktivisten:     Bryr sig mer om projekt och mål än människors bästa
Om djupdykaren:  Man får inte prata i bibliotek...
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DJUPDYKAREN

MILJÖ: Predikan, läsa, studier, föreläsning, möter Gud när 
           man reflekterar och lär sig nya saker.

ÄLSKAR:  Att samtala om olika frågor, att ställa frågor, att läsa böcker, att djupdyka 
         i Bibeln, att fundera över teologiska frågor, att dela med sig av insikter

KÄNSLA: Insikt & ahaupplevelse

Är rädd för: Att inte förstå något och att inte kunna svara på andras frågor

Vill se människor förstå och leva i sanningen!

Om partypersonen:  Att styras mer av uppenbarelser och passion än Bibeln är farligt
Om fridstörstaren:  Bra att de läser Bibeln, men de tolkar så subjektivt och är 
                           flummiga.
Om aktivisten:       Skulle behöva vara mer teologiskt genomtänkta och inte bara tänka 
                          vad som är effektivt och fungerar i praktiken. 
Om relationisten:   Håller mest på med ytliga samtal, tacka vet jag föreläsningar
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DE ANDLIGA SPRÅKEN | del 2: Vem är jag?

FÖRDJUPANDE TANKAR
-  Det är viktigt att inte placera sig själv i ett fack för tidigt. Särskilt inte när man är 
   ung. Bra att se var man befinner sig nu, men var öppen för att spränga boxen 
   och förändras!

-  Också viktigt att inte stänga sig för de andra språken: “Jag är fridstörstande så 
   jag vill aldrig någonsin sjunga lovsång, dansa eller samtala med människor.” Tanken 
   är att man till viss del kan lära sig fler språk och att man behöver jobba med sig 
   själv på vissa områden.

INFÖR TESTET
-  Testet är utformat för att hjälpa er hitta ditt starkaste språk. Varje fråga har 5 
   alternativ som representerar de olika språken. Eftersom du tvingas välja ett 
   alternativ så säger inte nödvändigtvis testet så mycket om ditt andra eller tredje 
   starkaste språk om du tydligt drar åt ett av språken. Är du ca 50/50 kan det 
   dock vara så att du pendlar mellan två alternativ på varje fråga. 

-  Glöm inte att testet bara är ett hjälpmedel - det viktigaste är din egen 
   reflektion utifrån del 1.  Vissa frågor kanske du inte har erfarenhet av, - då får du  
   försöka föreställa dig hur du skulle göra.

THE TEST OF SPIRITUAL LANGUAGES

1. Du är på Kingdom Culture. Eftermötet har hållit på i ca 10 minuter och du har 
   gått 2 varv i förbönstunneln. Vill du generellt...

 a) fortsätta i förbönstunneln i 30 minuter till?
 b) sätta dig någonstans ensam och be eller läsa Bibeln?
 c) gå runt och prata med och be för människor som verkar behöva hjälp?
 d) hitta några att sitta och samtala om Gud med eller gå ut och fika?
 e) sitta själv eller med andra och reflektera kring predikan?

2. Du sitter hemma och känner att du vill närma dig Gud. Vill du generellt...

 a)  sätta på lovsångsmusik och gå runt och be?
 b)  hitta en skön plats och i stillhet be, anteckna & läsa Bibeln?
 c)  jobba på ett projekt som du vet kommer att hjälpa andra?
 d)  ringa en vän och samtala om din längtan och livet med Gud?
 e)  läsa en bok, Bibeln eller lyssna på mp3-predikningar?
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3. Vad vill du helst se hända i människors liv? Vad går du mest igång på?
    Vilket av följande vill du helst själv vara med och bidra med?

 a)  Att de överväldigas av Guds närvaro & passionerat tillber honom?
 b)  Att de får en djup gemenskap med Gud och finner frid? 
 c)  Att de upptäcker sina gåvor och börjar använda dem för att förändra världen?
 d)  Att de mår bra, trivs och känner sig sedda och älskade?
 e)  Att de får den kristna tron att gå ihop och lever efter Bibelns sanningar?

4.  Du ska välja vilken kristen konferens du ska åka på i sommar!
     Vilket av följande är viktigast för dig?
 a)  Att det är en viss sorts lovsångsmusik & att talarna bär på Guds kraft
 b)  Att det finns tid för egen tid med Gud & några lugnare samlingar 
 c)  Att du får praktiska redskap för att bättre utföra viktiga saker 
 d)  Att du åker på samma konferens som dina vänner vill åka till
 e)  Att det är ett intressant tema och duktiga talare

5. Du drivs mest av...
 a)  en hunger efter Guds starka närvaro
 b)  en längtan efter lugn enhet med Gud
 c)  en längtan efter förändring och förvandling
 d)  människors behov och välmående
 e)  längtan efter förståelse och sanning

6. Om du bara fick välja ett av följande alternativ för resten av ditt liv, 
    vad skulle du välja?

 a)  En ipod med med massa lovsång & bra högtalare
	 b)  Din Bibel & anteckningsblock
 c)  Jobba på projekt som du vet kommer hjälpa andra
 d)  Samtala med människor om Gud
 e)  Böcker & mp3-predikningar

7. Vilket av följande skulle du helst vilja göra i tre timmar utan avbrott?

	 a)  Be fritt tillsammans med en liten grupp
 b)  Läsa Bibeln, vila med Gud, reflektera och anteckna
 c)  Ha ett roligt & viktigt ansvarsområde på ett event
 d)  Sitta och fika med tre personer och lära känna dem på djupet
 e)  Läsa en bok om ett ämne du är nyfiken på

8. Vilken av följande böcker skulle du helst läsa?
	 a)  En bok om passionerad och fysisk tillbedjan
	 b)  En andaktsbok
	 c)  En ledarskapsbok med praktiska tips
 d)  En guide till nära gemenskap
 e)  En bok om 4 olika syner på en teologisk fråga
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9. Du vill helst känna...
 a)  extas & Guds glädje
 b)  frid och Guds närhet
 c)  “yes-we-made-it-God”
 d)  samhörighet & enhet
 e)  klarhet & “aha”

10.  Du och en likasinnad vän ska ha en bönekväll tillsammans. 
       Slutar det med att ni...
 a)  har musik på och spontant ber/lovsjunger hela kvällen? 
 b)  sätter er i varsitt hörn av rummet och ber stilla och läser Bibeln?
 c)  ber en stund men sedan börjar visionera och planera något bra?
 d)  ber en stund men sedan börjar prata om livet med Gud?
 e)  ber en stund men sedan diskuterar olika frågor?

11.  Vilket av följande alternativ är din värsta mardröm?
 a)  Att aldrig mer få känna dig överväldigad av Guds närvaro och kraft
 b)  Att aldrig mer få uppleva Guds frid och närhet
 c)  Att aldrig mer få göra saker för andra tillsammans med Jesus
 d)  Att aldrig mer få finnas med i en kristen gemenskap 
 e)  Att aldrig mer få läsa eller lära sig någonting mer om kristen tro

12.  Du vill ha en optimal bönestund. Vilket av följande är viktigast?
 a)  Att be med några andra, att det finns frihet & inte blir för stelt
	 b)  Att du kan stilla dig och fokusera
 c)  Ensam eller inte spelar ingen roll, men bönen får gärna ha ett tydligt syfte
 d)  Att få be tillsammans med andra, gärna nära och personlig prägel på det
 e)  Gärna be utifrån olika sanningar, Gudsnamn eller olika teologiska teman

RÄKNA IHOP HUR MÅNGA DU FÅTT AV VARJE BOKSTAV!
a = partypersonen
b = fridstörstaren
c = aktivisten
d = relationisten
e = djupdykaren

FRÅGOR ATT REFLEKTERA ÖVER
OBS!!! Utgå inte blint från testet utan reflektera och ha testet som en del av din reflektion. OBS!!!

1.  Vilka språk talar du främst?
2.  Om du skulle göra en procentindelning, hur skulle den se ut?
3.  Känner du dig lättad och glad över resultatet, eller lite besviken? Varför?
4.  Hur tror du att detta kan hjälpa dig i din Gudsrelation framöver?
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DE ANDLIGA SPRÅKEN | del 3: Styrkor & fallgropar

PARTYPERSONEN  
styrkor
-  Har ofta ganska lätt för att prioritera fokuserad bön & tillbedjan av olika slag
-  Passionen för gemensam bön & tillbedjan smittar av sig och de blir andliga   
   “motorer” i en grupp som påminner de andra språken om att längta efter mer och 
   hänge sig åt Gud på detta sätt.
-  Kan ofta attrahera icke troende som lockas av festkulturen och vill bli 
   överväldigade av någonting större än dem själva och uppleva saker. 

fallgropar
-  Kan bli kicksökande & tappa fokus på vad allt handlar om
-  Kan bli inåtvänd
-  Kan ofta känna sig kvävd och frustrerad i traditionella sammanhang
-  Kan se sig själva som bättre än de andra språken eftersom de ofta är mer 
   känslomässigt hängivna och uthålliga i gemensam tillbedjan och bön. Deras 
   Gudslängtan syns ofta mer, men är inte större eller bättre.

tips till partypersonen
-  Behöver en oas där du är trygg och fri att få utlopp för din längtan och passion 
   efter Gud tillsammans med andra. Men äve2n själv. Risk att du blir beroende av 
   andra annars.
-  Lovsångsmusik
-  Förbönstunnel, förbönsring, dansa
-  Lär dig festa inombords när miljön inte är så fri! ;)
-  Väg upp med Bibelläsning, undervisning m.m. så att du undviker fallgroparna
-  Våga vara lite party!

FRIDSTÖRSTAREN
styrkor
-  Har liksom partyperson ofta lätt för att prioritera fokuserad tid med Gud.
-  Deras stilla men innerliga Gudsrelation smittar av sig och väcker längtan
-  Eftersom fridstörstaren gärna stillar sig så gillar han ofta att lyssna till Guds röst
-  Attraherar icke troende som längtar efter harmoni och frid

fallgropar
-  Kan bli så världsfrånvänd att man slutar påverka sin omgivning.
-  Kan ha svårt att finna Gud mitt i vardagens stress och den ständiga bönen.
-  Kan se sig själv som mer “äkta” än de andra språken.
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tips till fridstörstaren
-  Hitta lugna oaser varje dag där du får ha djup gemenskap med Gud
-  Skaffa ett anteckningsblock och pröva att skriva dina böner
-  Pröva att meditera över Bibelverser
-  Våga dra dig undan i offentliga samlingar när du känner att du behöver det
-  Isolera dig inte! Du behöver gemensamma böneformer och tillbedjan också. 

AKTIVISTEN 
styrkor
-  Får saker gjorda!
-  Ger energi och inspirerar genom sitt engagemang
-  Lyckas ha en tydlig relation med Gud mitt i aktivt görande
-  Attraherar icke troende som längtar efter ett syfte och utmaningar

fallgropar
-  Kan ha svårt att prioritera fokuserad tid med Gud
-  Kan bli så purpose-driven att man inte ser människan
-  Kan se sig själv som den enda som gör något vettigt och frustreras över att de 
   andra språken slösar tid.

tips till aktivisten
-  Engagera dig! Livsnödvändigt att hitta saker att hjälpa till med och ha ansvar för.
-  Stanna upp ibland! Även aktivisten behöver fokuserad tid med Gud och finnas med 
   i gemensam bön & tillbedjan.
-  Se till att du inte säger ja till allt. Allt som behöver göras behöver inte göras av 
   dig! ;) 
-  Våga vara passionerad för de saker du brinner för, - det inspirerar även om det 
   kan skrämma vissa!

RELATIONISTEN
styrkor
-  Älskar verkligen människor och får människor att känna sig älskade och 
   intressanta.
-  Lyckas ofta ha en tydlig relation med Gud i samtal och möte med människor.
-  Attraherar icke troende som längtar efter samtal och gemenskap.

fallgropar
-  Kan ha svårt att prioritera fokuserad tid med Gud ensam
-  Kan ibland gå miste om saker som Gud vill göra genom gemensamma samlingar 
   eftersom relationisten ofta prioriterar möten med människor framför en extra 
   halvtimme i fokuserad bön i eftermötet. 
-  Kan se ner på de andra språken som antingen är flummigt uppe i det blå eller för 
   upptagna med aktiviteter & böcker. 
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tips till relationisten
-  Hitta en gemenskap där du trivs och kan känner samhörighet
-  Våga vara precis så social som du är och be inte om ursäkt för det!
-  Eftersom du har svårare att be ensam så hitta människor att be tillsammans med 
   regelbundet!
-  Hitta sätt att ha gemenskap med Gud även när du är själv!
-  Använd det faktum att du får människor att känna sig intressanta och älskade till
   att koppla samman människor och leda människor till kyrkan!

DJUPDYKAREN
styrkor
-  Är analytisk och duktig på att bearbeta information och teman och förstå dem
-  Lyckas ha en tydlig relation med Gud i sitt reflekterande och läsande
-  Hämtar kunskap och insikter som förvandlar människors liv
-  Attraherar icke troende som längtar svar på sina frågor

fallgropar
-  Kan ha svårt att prioritera bön & tillbedjan
-  Kan snöa in sig på områden som inte är lika konstruktiva eller relevanta
-  Kan se ner på de andra språken för att de inte är tillräckligt intelligenta eller väl 
   genomtänkta.
-  Kan bli högmodig och dömande eftersom man kan så mycket

tips till djupdykaren
-  Köp böcker & låna från andra! 
-  Läs Bibeln!
-  Lyssna på mp3-predikningar!
-  Bomardera de som vet mer än dig med frågor!
-  Våga släpp loss och utmana dig själv i gemensamma samlingar och engagera dig i 
   något. Du behöver väga upp det teoretiska med Gudsmöten och praktik
-  Väx i din Gudsrelation & i kärlek och ödmjukhet - annars kommer du att bli 
   högmodig!
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