Eksempel til studieplan B5

.Videregående studie om kristene
kunnskap/visdom i følge 1 Kor c

Dette er et eksempel på hvordan man kan legge opp et bibelstudium ut fra et sentralt
tema i Paulus’ første brev til korinterne. Studieplanen er laget med utgangspunkt i
standard studieplanen – eller malen - for videregående studie i en av Bibelens bøker,
se www.bibelstudie.no/studieplaner.
Bruk eksemplet som inspirasjon til å lage en egen plan for den bibelboka dere har
valgt å studere.
For å lykkes best mulig med studiet, bør dere lese gjennom de generelle rådene på
www.bibelstudie.no/tips før dere starter.

Målgruppe
Målgruppa er alle som er interessert i å fordype seg i Bibelen. Studieplanen forutsetter at
deltakerne allerede har en del kjennskap til Paulus’ første brev til korinterne, som skal
studeres i dybden. Det vil si at de i grove trekk har kjennskap til dens bakgrunn,
tilblivelse, oppbygning og innhold (se studieplan for innføring i en av Bibelens bøker på
www.bibelstudie.no/studieplaner).
Læringsmål
1. Få dypere kjennskap til bakgrunnen for og hensikten med 1. Korinterbrev.
2. Få en grundigere oversikt over oppbygning og enkelttemaer i 1. Korinterbrev.
3. Oppnå økt bevissthet og innsikt i hvordan brevets innhold og budskap er aktuell i
dag, for en selv, fellesskapet dere tilhører, eller i samfunnet generelt.
Nivå
Videregående nivå
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
 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)
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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
I studiet av teksten kan det være lurt å følge denne metoden:

Sett tekstene inn i den større sammenhengen de står i.

Undersøk nærmere de tingene som virker fremmede eller uforståelige.

Bruk hjelpemidler som kan gi dere viktig informasjon for tolkingen, som f.eks.

Det nye testamentet – Studieutgave, eller en studieBibel

Bibelordbok – eller www.bibelen.no

Hvalvik/Stordalen, Den store fortellingen, Oslo: Bibelselskapet, 1999.

Kommentarbok til 1. Korinterbrev

Forsøk å sette dere inn både i Paulus’ sted og i mottakernes situasjon og
oppfatninger.

Pek på hovedpoenger i tekstene.

Tenk over og samtal om hvilket budskap teksten kan ha i dag, for deg og de
fellesskapene du tilhører.
Under lenkene ”Hjelpemidler og ressurser” www.bibelstudie.no/ressurser og ”Måter å
studere Bibelen på” www.bibelstudie.no/metoder finner dere materiell og flere metoder
og tips for bibelstudiet.
Bibelstudiet
Vi har funnet fram til utvalgte tekster i 1. korinterbrev som handler om syv emner
innenfor temaet kristen kunnskap/visdom. I tillegg legger vi opp til at gruppen skal
undersøke temaet i andre av Bibelens bøker før dere oppsummerer studiet.
Dersom gruppa har flere eller færre samlinger i løpet av studieperioden, kan dere slå
sammen, dele opp, eller sløyfe enkelte av tekstene.
1 Kor 1,4-9: ”Rike på lære og kunnskap”

Bli kjent med sentralt stoff om kunnskap/visdom i GT og i antikken,
f.eks. i Ordspråkene.

Let fram viktige avsnitt i 1 Kor om temaet, bl.a. ved hjelp av bibelordbok.

Studer Paulus’ innledning om temaet og hvilken plass temaet ellers har i brevet.
1 Kor 1,18-30: Guds og menneskers visdom

Sett dere inn i situasjonen i menighetene i Korint og Paulus’ rolle og syn på
forholdene.

Hvordan beskrives forholdet mellom Guds visdom og menneskers visdom?
1 Kor 2,1-16: Visdommens kilde og innhold

Hvordan beskriver Paulus den sanne visdommen?

Hva er spesielt ved denne visdommen?

Visdommen som et mysterium: hvorfor og hva slags mysterium?
1 Kor 8,1-13: Kjøtt, avguder og kunnskap

Spiller temaet kunnskap/visdom en rolle også i kapitlene fram mot teksten
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(det vil si i kapittel 3-7)?
Er det noen sammenheng tilbake til disse kapitlene? Og også til kapittel 1-2?
I så fall, hva slags?
Sett dere inn i problemet med offerkjøtt. På hvilke måter er dette aktuelt for
temaet vårt?
Hva slags betydning har problemet for forholdet mellom de kristne i Korint?

1 Kor 12,1-31: Kunnskap, nådegaver og fellesskap

Gjennomgå oppbygning og tankegang i teksten.

Hvilke nådegaver, evner o.l. handler det om?

Hva slags råd gir Paulus om hvordan disse skal brukes?

Forsøk å få et bilde av hvordan Paulus tenker seg fellesskap og oppgavefordeling i
menigheten/kirka.
I hvilken grad kan dere kjenne igjen dette fra deres egen menighet eller
fellesskap?
1 Kor 13,1-13: Dikt, kunnskap og kjærlighet

Teksten har en poetisk form. Forsøk å analysere den som et dikt.

Teksten ble opprinnelig fremført høyt, ikke lest innenat. Forsøk å framføre den på
en måte som får det sentrale innholdet fram.

Hvilken plass har kunnskap/visdom i denne teksten?
1 Kor 14,1-33: Kunnskap og visdom i gudstjenesten

Arbeid for å finne ut av tankegangen og vanskelige ting i teksten: Hvilken plass
har temaet kunnskap i kapitlet?

Forsøk å få et bilde av hvordan gudstjenestene i Korint ble feiret.

Forsøk å sette dere inn i hvordan ulike grupper kan ha opplevd gudstjenestene,
f.eks. kvinner.

Samtal om forholdet mellom gudstjenestene i Korint og slik dere er vant med
møter og gudstjenester i deres sammenhenger.
Kunnskap/visdom hos Paulus og ellers i Det nye testamentet

Undersøk temaet kunnskap/visdom i de andre paulusbrevene og ellers i Det nye
testamentet, finn fram til andre viktige tekster.

Oppsummer hva dere har gjennomgått, funnet ut av og hatt i utbytte.
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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