Levende Gudsord – samtaleopplegg
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Gudstjeneste 5. mars 2017

Resymé fra talen
• Introduksjon
o Rut 1,1-6. De kom tilbake når det var brød i brødhuset
o Levende Guds Ord strømme ut. Visjon for Guds menighet i Trondheim:
det lysende huset på toppen av fjellene, som alle folkeslag skal
strømme til. Der skal Guds Ord finnes rikelig til stede, og strømme ut
fra.
• Bibelen – åpen eller lukket?
o Er Bibelen en åpen bok? Har Skriftene åpnet seg for oss, som for
Emmausvandrerne? (ref Luk 24,27-32) Forstår vi det vi leser?
o Når det er brød i brødhuset, kommer de som er sultne.
o Betlehem som brødhuset (ref Rut), og Jesus som brødet fra himmelen
(ref Joh 6)
• Ordets funksjon
o Åndelig mat, vårt speil for identiteten i Kristus.
o Ulike måter å ta inn Guds Ord:
▪ Forkynnelse (2. Tim 4,2)
▪ Undervisning (Heb 5,11-14)
▪ Studier (2. Tim 2,15)
o Hva Ordet gjør med oss:
▪ Helbreder (Sal 107,20)
▪ Setter fri (Joh 8,32)
▪ Skaper tro (Rom 10,17)
▪ Kilde til visdom, glede, standard
• Måter å lese Bibelen på
o Systematisk for å få oversikt
o Meditativt, grunne på ett vers eller en passasje
o Studere etter tema, gjerne sammen med en veiledning, Bibelordbok el.l.
o Lete etter Jesus i de ulike Bibelbøkene. Lese i lys av det Jesus gjorde/sa.
o Om Logos og Rhema: Det skrevne, Gudsinspirerte Ordet, og det Ånden
har levendegjort for oss.
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hvilket forhold har du selv til Bibelen? Er den en åpen bok?
• På hvilken måte får du selv lettest inn Guds Ord? Undervisning, taler, egen
lesning?
• Tenk gjennom selv, eller drøft i gruppa, hvordan du/dere kan utvikle
Bibellesningen. Temastudier? Meditativ lesning? Lete etter Jesus i GT?

