Studieplan B1

.Bibelsk person.

Dette er en standard studieplan – eller mal - for studie over en av Bibelens personer.
Beskrivelsene i planen er generelle. Dere må selv tilpasse planen til deres egen
gruppe, til det temaet dere velger å studere og omfanget av bibeltekstene dere finner
fram til.
Studieplanen ”Josef, Guds mann” som du finner på www.bibelstudie.no/studieplaner
er et eksempel på hvordan denne standard planen kan anvendes på en konkret
bibelsk person. Bruk eksemplet som inspirasjon til å lage en plan for den personen
dere har valgt ut.
For å lykkes best mulig med studiet, bør dere lese gjennom de generelle rådene på
www.bibelstudie.no/tips før dere starter.

Bibelen er boka om Gud, men i like stor grad boka om mennesker og deres forhold til
livet og til Gud. Menneskene i Bibelen levde lenge før vår tid, likevel vil deres historie
være en hjelp for oss. Jfr. Jak 5, 17 Elia var et menneske under samme kår som vi; da
han bad om at det ikke måtte regne over landet, falt det ikke regn på tre år og seks
måneder. Bibelen har et stort og spennende persongalleri. Både i det Gamle og det Nye
testamente møter vi mennesker med interessante og spennende historier som kan være
til hjelp for oss.
Målgruppe
Alle mennesker som ønsker å bli bedre kjent med enkelte av Bibelens personer.
Læringsmål
I løpet av studiet skal deltakerne bli kjent med en bibelsk person. Etter endt kurs skal
deltakerne kunne anvende kunnskapen i eget liv.
Nivå
Innføringsnivå
Omfang/kurstimer
8-30 kurstimer.
Timetallet må stå i forhold til gruppens ønsker, deltakernes forkunnskaper og materialet
som er valgt ut.
Mer informasjon - se: www.k-stud.no/statsstotte
Læringsressurser
Sentrale læringsressurser i dette studiet er:
 Bibelen
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Ressursmateriell og metodebeskrivelser, se avsnittet nedenfor om arbeidsmetode
Deltakernes egne erfaringer, kunnskaper, meninger og tolkninger
Eventuell lærer (faglig veileder, innleder eller annen faglig ansvarlig for
framdriften i studiet)
Til denne studieplanen anbefaler vi at dere organiserer studiet uten en lærer, men
med en gruppeleder. Et alternativ kan være at dere inviterer en person til å holde
en innledning til en eller flere samlinger hvor dere ønsker faglig innputt ”utenfra”.

Arbeidsmetode
Bibelen forteller oss mye, men ofte er det vanskelig å finne alt som står skrevet om en
bibelsk person fordi det ofte er spredt over flere bøker. Derfor er hjelpemidler viktige:
Studiebibelen, Bibelleksikon, ”Navn i Bibelen”, ”Ord i Bibelen”, Databibelen og
www.bibelen.no for å nevne noen. Noen i gruppa har kanskje stoff om nettopp den
valgte personen. Hvis flere leter, finner man ofte spennende ting.
Under lenkene ”Hjelpemidler og ressurser” www.bibelstudie.no/ressurser og ”Måter å
studere Bibelen på” www.bibelstudie.no/metoder finner dere oversikt over materiell,
metoder og tips for hvordan dere kan fylle studiet med innhold.
Vi anbefaler at dere benytter metoden ”Ordets Skole” når dere leser bibeltekstene, i
tillegg til spørsmålene til samtale nedenfor, se
http://www.bibel.no/Hovedmeny/Ressurser/Meditasjon.aspx
VALG AV PERSON
Når vi skal belyse en enkelt persons liv, hvordan skal vi velge? La hele gruppa være med
på å komme med forslag og velge ut en bibelsk person.
PÅFØLGENDE SAMLINGER
Fordel temaene på antall samlinger i forhold til stoffmengden.
Finn ut mest mulig om personens fødsel, barndom og ungdom
Hvis vi ikke finner ut noe om personens tidligste år, hvor møter vi ham eller henne første
gang?
Hvordan kan det vi leser relateres til vår egen tid og i deltakernes egne liv?
Personens møte med Gud og kallet, hvordan var det, og hva resulterte det i?
På hvilke måter kaller Gud mennesker i dag, og hvordan reagerer vi?
Hvordan var personens forhold til mennesker i sin nærhet, kan det lære oss noe?
Hva lærer det oss om hvordan vi bør være eller hvordan vi ikke bær være?
Hva var personens sterke sider?
Det er ikke alltid en fordel å være sterk i seg selv. Det kan bety at vi ikke ser vår
avhengighet av Gud. ”Når jeg er svak, er jeg sterk”, skrev Paulus.
Hva var personens svake sider?
Vi er alle forskjellige, det finnes ikke to mennesker med samme DNA. Gud har skapt oss
ulike, og selv om vi alle har svakheter, kan Gud bruke oss alle.
Hvilke utfordringer møtte personen, og hvordan ble disse taklet?
Hva er de største hindringene og utfordringene for evangeliets utbredelse i dag?
Hva kan vi gjøre?
Har vår valgte person gitt oss inspirasjon til å stå på for Gud?
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Hva kan vi lære av personen liv, som har betydning i vår hverdag?
Vi er alle Guds barn, vi er kalt av ham, og vi er utvalgt til å tjene Gud.
Mennesket vi har studert fikk en plass i Guds egen bok, det betyr at Gud vil lære oss noe
ved å lese historien om vedkommende.
Oppsummer hva vi har lært av studiet av den valgte bibelpersons liv.
Evaluering
 Gruppa bør fortløpende vurdere om den trenger å gjøre endringer i opplegget.
 Når dere nærmer dere halvveis løp, bør dere bevisst sette av noe tid til å evaluere
opplegget, både når det gjelder innhold, utbytte og prosessen i gruppa.
 Dere bør på siste møte forsøke å oppsummere hva den enkelte og gruppa som
fellesskap har lært gjennom arbeidet med stoffet.

Utgiveren av studieplanen er Kristelig studieforbund, K-stud, som er
et offentlig godkjent studieforbund. Grupper som benytter
studieplanen har derfor rett til statsstøtte til studiearbeid. Mer
informasjon på www.bibelstudie.no og www.k-stud.no
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