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INFO	
  

Gudstjenester fremover
12. des. – ”Show it” – kl. 11.00 - Bydelshuset
24. des – Julaftengudstjenester kl. 14.30 og 16.00

-

Det modern-kritiske bibelsyn (av mange kalt ”det liberale syn”)
Biblisisme/fundamentalisme (av mange kalt ”det konservative syn”)
Det positivt evangeliske bibelsyn (av mange kalt ”det konservative syn”)

ISBRYTER

Om dere ikke kjenner hovedtrekkene i disse, få en i gruppen til å ”grave” litt og
redgjøre for dette (spør gjerne en av prestene i menigheten om litteratur).
Hvorfor tror du mange blander sammen de to ”konservative” bibelsynene?

Hva ønsker du deg til jul i år? Hva er den kjæreste gaven du noen gang har fått til
jul? Hvorfor ser du slik på den?

Vi i ByMenigheten tilhører tradisjonen rundt det positivt evangeliske bibelsyn.
Har dette hatt noe å si for ditt valg av menighet?

OPP (Velg en av følgende)

I spenningsfeltet mellom å oppdage hva Gud GJØR i dag OG å oppfatte hva
som er vår ROLLE som Jesu etterfølgere i vår tid, er bibelen vår tolkningsnøkkel.

1 - Gå gjennom Ex-amen arket som er på det neste arket!
2 - Syng eller lytt til noen lovsanger sammen
3 - Les sammen Marias lovsang i Luk. 1, 46-55.

INN
Les sammen Matt. 16, 17-19 og Matt. 18, 18-20.
I prekenen på søndag ble vi presentert for en del begreper som stammer fra
bibeltolkerne på Jesu tid; rabbiene. Gå gjennom følgende liste og se hva dere
husker om de forskjellige tanker og begrep:
-

Hva er ”åk” et bilde på?
Hva vil det si ”å ta på seg en rabbis åk”?
Hva var målet for jødisk tolkning av Skriftene?
Hva betyr ”å oppheve loven” & ”å oppfylle loven”?
Hva kan man si om læren til en rabbi når han sier ”dere har hørt det er sagt
… men jeg sier dere”?
Hva betyr ”å binde”? Hva betyr ”å løse”?
Hvem ga rabbien videre ”rikets nøkler” til?
Hva betyr setningen ”for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt
iblant dem”?

Opp gjennom de siste århundrene har det i kirkehistorien blinket seg ut spesielt 3
tradisjoner når det gjelder å lese bibelen:

Samtidig er det vår oppgave i fellesskap å ta tekstene i bibelen på alvor, tolke
dem, og ta et valg for hva de betyr om vi skal bære dem ut i våre liv - altså
vår ROLLE. Det er også vår oppgave å tolke bibelen for å kjenne igjen hva Gud
GJORDE da (bibelsk tid) for så å gjenkjenne hva han GJØR blant oss i dag.
Dette er en læringssirkel; Tolke bibelen, som igjen tolker oss og Guds virke i vår
samtid. Tolke bibelen, som igjen… etc.
I preika på søndag ble setningen fra 3. Mosebok nevnt som et av bibelen
sentrale bud. ”Du skal elske din neste som deg selv…” I den engelske
oversettelsen står det; ”Du skal elske din nabo som deg selv…”
Om du skal omsette dette budet i ditt liv. Hvordan vil det se ut?
-

Hva betyr det å elske?
Hvem er naboen / nesten?

Diskuter setningen, studer ordene, be om den Hellige Ånds ledelse, og gjør noen
små enkle valg for hva dette kan ha for betydning for dere som gruppe og
enkeltpersoner.
UT
Sett av tid denne gruppesamlingen til tenke gjennom om det er noe eller noen
dere som fellesskap kunne tenkt dere å gitt eller gjort noe for denne advent/juletiden.
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Ex amen
En praktisk måte å erfare og bevisstgjøre seg Guds nærvær i
hverdagen
Gjøres på følgende måte:
1. Takk Gud for dagen, og for at han er hos dere akkurat nå.
2. Be om Den Hellige Ånds lys over din dag – at Jesus må vise
deg din dag slik han ser den
3. Være stille og la dagens hendelser komme tilbake
a. Hva var det beste i dag?
b. Hva var det dummeste i dag?
4. Si disse tingene høyt til de andre i familien.
5. Takk for at Gud har sett begge disse tingene, og at han var der
da det skjedde. Takk for det Gud har gitt deg, og si unnskyld om
du oppdager at du har gjort noe som ble dumt.
6. Be for dagen i morgen.
Denne bønnen kalles EX – AMEN, og er en bønn som Ignatius av
Layola utviklet på 1500 tallet. Slik den står her, har den 6 ledd.
Bønnen er både en øvelse i å oppfatte mer og mer om hva Gud ser i
mitt liv, men også en øvelse i å oppfatte Guds vilje med mitt liv.
For unger gir den også en trygg ramme for utviklingen av
Gudsbildet. Etterhvert som de vokser kan de oppfordres til å ha en
egen ex-amen bok som de kan notere hva de oppdager under
bønnen. Dette gir dem etterhvert muligheten til å se mønster i eget liv,
ting som går igjen, ting som Gud ønsker de skal vite om, lære, osv.

Man kan fint veksle mellom å gjøre dette alene med ett og ett
barn, eller gjøre det som familie. Noen ganger er det ok at ikke alt
man ser i eget liv sies mens andre søsken hører på.
Når Ignatius snakker om det kjekke eller det dumme, brukes finere
ord som på engelsk: ”CONSOLATION” (bokstavelig - med solen)
bet. det at jeg dras nærmere Gud, eller ”DESOLATION”
(bokstavelig - fra solen) bet. det at jeg dras bort fra Gud.
Det er viktig at vi spør Den Hellige Ånd om hva han ser med min
dag. Dette skal ikke gjøres for å analysere seg selv, eller
fordømme seg selv! Dette handler om å lære seg å åpne seg for
Gud, og la ham fortelle meg hvem jeg er.
En annen rekkefølge på examen er

”EX-AMEN”
En 5-min oppsummering av dagen
1 – Be Gud om lys over dagen
2 – La dagen du har hatt komme frem i tanken
3 – Be om hjelp til å se hvor Gud var i dag
4 – Spør han om det er noe han vil du skal vite
5 – Be om tilgivelse for det som gikk galt

