Samtaleopplegg til grupper før 3. søndag i åpenbaringstiden 200119

Hvordan er Gud?

Lesetekster:
Søndagens evangelietekst:

2 Mos 3,13-15 og 1 Kor 8,5-6
Joh 1,15-18

Les de tre tekstene høyt sammen. Les prekenteksten hver for dere i stillhet. Ta så en runde i
gruppa hvor den enkelte deler noe i teksten som hun eller han la spesielt merke til.
Spørsmål til samtale:
 Gud presenterer seg selv med navnet JHWH - Jahve (som betyr «Jeg er») for Moses. Jesus
bruker ofte dette navnet på seg selv. Kommer dere på noen eksempler? Hvorfor gjør han
det?
 Hvis du traff et tilfeldig menneske som ba deg beskrive hvordan den Gud du tror på er –
hva ville du svart da? Ta en runde på dette.
 Religionspsykologien sier at det er en nær sammenheng mellom gudsbilder og
foreldrebilder. På hvilken måte tror du at ditt bilde av Gud eventuelt er påvirket av oppvekst
og ditt forhold til dine foreldre?
 Ingen har sett Gud. Likevel sier disse versene noe viktig om hvordan vi kan lære hvordan
Gud er. På hvilken måte?
Til ettertanke fra boka «Forunderlig barmhjertig», av Ole Christian Kvarme:
«Med utgangspunkt i denne samtalen mellom Moses og Gud (2 Mos 3) understreker rabbiner
Rami Shapiro at Guds navn ikke er et statisk substantiv, men har verbets dynamiske karakter: Gud
er væren (be-ing), Gud er livets puls … denne samtalen hjelper meg til å holde fast på tre
elementer i tro og liv:
 Gud er den som ER, livets kilde og det rom som vi lever og beveger oss i.
 Men Gud har samtidig åpenbart seg i historien som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, og
her tar jeg med: som Jesu Kristi Far og vår Far.
 Det er denne Gud som ser våre liv, hører våre rop, vet om oss og stiger ned. Han kommer
oss i møte både ovenfra og utenfra. Ikke bare for å stille mennesker til ansvar, men for å
omfavne oss med nåde og barmhjertighet.»

Søndagens bønn: Levende Gud, du som byr oss å drikke av livets kilde, vi ber deg: gjør oss
tørste etter det du vil gi oss så vi tilber deg i ånd og sannhet ved Jesus Kristus, som med deg og
Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.

