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Aktuell informasjon: 

- Menighetsweekend i Himmefartshelgen 27-29.mai på Vegårtun. 

Allerede over 80 påmeldt – blir med du også! Sjekk checkin.no for 

mer info eller vår hjemmeside for lenke. Mulig å campe fra 

onsdag/torsdag også om man ønsker.  

- Månedens bønnemne er barne- og ungdomsarbeidet i kirken.  

 

 

Samtaleopplegg 10/2022. «Politisk ukorrekt del 1: Den gode samtalen». 

 

Bibelsteder fra talen søndag 24.april 2022 (Knut Moholt) 

 

A: Les sammen  Lukas 19, 1-10. 

- Hva legger dere merke til i teksten? 

- Folkemengden murret mot Jesus for det var ikke politisk korrekt å ta 

inn hos en toller og inkludere ham rundt bordet. Hva kan vi lære av 

det i dag? 

- Sakkeus endret seg fordi han ble sett og inkludert rundt bordet – hvor 

flinke er vi til å legge til rette for den gode samtalen rundt bordene i 

et samfunn hvor vi er veldig opptatt av skjermer? Hvordan kan vi bli 

bedre til å løfte opp den gode samtalen i 2022? 

 

 

B: Les refleksjonene til Thor Bore på neste side sammen. 

- Er dere enige eller uenige i det Bore skriver. 

- Hvordan kan vi legge til rette for å snakke om vanskelige temaer 

også i kirken – på en god måte? Hvorfor er det noen temaer som er 

vanskelige å snakke om? Og hva tenker vi om skråsikkerheten? 

- Drodle gjerne litt i gruppa om hvilket temaer dere synes er 

vanskelige å prate om – er det noen temaer vi som smågruppa kan 

bruke noen kvelder for å samtale om? Og klarer vi det på en god 

måte?  

 

Be gjerne: 

- For det som har kommet frem i løpet av kvelden og samtalen, og be om 

en god samtale om vanskelige temaer også i tiden som ligger foran. 

- For månedens bønneemne (står på toppen under info) 

- For og med hverandre og velsign hverandre. 
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Thor Bjarne Bore (1938-2019) – tidligere redaktør i avisen Vårt Land 

skrev en tekst i 2017 om skråsikkerhet hvor han skriver: 

 

«Hvis kristen tro først og fremst skal innebære en understrekning av 
lydighet mot Bibelen, og ikke mot dens evangeliske budskap, blir 
kristen tro til en ny form for lydighetsreligion som innebærer 
underkastelse under dem som til enhver tid har autoritet til å bestemme 
hva som står i den. Dermed mister man fokus på evangeliet som 
frigjørende sentrum. Dette skaper en formidling av kristen tro som ikke 
klarer å skille mellom store og små ting, og er fokus på det perifere 
sentrale i stedet for det sentrale…. 

Vær ikke skråsikker 

Jeg skulle ønske at forkynnelse og undervisning i større grad la 
grunnlaget for en alvorlig besinnelse på hva som er grunnleggende og 
uoppgivelig, og hva som er bestemt av den historiske konteksten. 
Utgangspunkter for kristen debatt bør være at også de som mener noe 
annet enn oss er drevet av et oppriktig ønske om å følge Jesu 
eksempel, å tolke Bibelen rett. 

Enhver tid har hatt sitt særlige kjennemerke og understreket spesielle 
sider av kristendommen. Kirkens holdning i en del etiske spørsmål har 
alltid vært farget av omgivelsene, av den ”alminnelige” oppfatning. 
Dette gir kirkehistorien tydelige vitnesbyrd om. Innser vi dette, bør vi bli 
varsommere med de skråsikre påstander og dommer. 
 
Det er viktig å ha med seg at ingen leser Bibelen uten briller. Vi har alle 
vår egen historiske, kulturelle, kjønnsmessige og konfesjonelle bagasje. 
Ulike erfaringer, ulike uttrykk og ulik teologi kan lære oss å sette pris på 
vårt eget og å erkjenne at det er riktig at vi ikke har skjønt alt, men 
forstår stykkevis og delt. Vi ser og hører ut fra våre egne forutsetninger. 
Historien bør vise at holdninger som er blitt utlagt som konsekvenser av 
”Guds klare ord”, må revideres fordi man i likhet med Peer Gynt ”kom 
senere hen til andre resultater”. 

 

Kirken har endret syn eksempelvis på slaveri, gjengifte, skilsmisse og 
kvinners prestetjeneste. Slike endringer henger sammen med at en ser 
annerledes på skriftsteder ut fra samfunnsendringer som allerede har 
skjedd….“ 

 
 

 

Teksten over er et utdrag fra en lengre tekst som finnes her i sin helhet: 

http://bore-aktuelt.blogspot.com/2017/03/ingen-leser-bibelen-uten-briller.html 

http://bore-aktuelt.blogspot.com/2017/03/ingen-leser-bibelen-uten-briller.html

