Bibliolog = Bibel-dialog
Vi ved alle sammen, at Bibelen er ”kristendommens grundbog” og at den betyder noget
særligt, men derfra og så til selv at læse i Bibelen og få noget ud af det, kan der godt være et
langt stykke vej.
For selvom Bibelen nyoversættes fra tid til anden for at sikre, at det, der står i den, også
svarer til det sprog, vi taler, så bærer den alligevel præg af sin oprindelse i et mellemøstligt
miljø, i en anden tid og i et andet verdensbillede end vores.
Men samtidig er dens budskaber jo hævet over både miljø og tid. Bibelen taler også til os.
Spørgsmålet er bare, hvordan vi bedst kommer ind til de budskaber.
Og her er Bibliolog faktisk et rigtig godt bud. Bibliolog er for alle, der har lyst til at gå i dialog
med Bibelen og lære dens indhold bedre at kende.
For at lave en bibliolog, skal man være en gruppe. Der er ingen krav til hverken antal, alder
eller forkundskaber.
Bibliologens leder har på forhånd udvalgt en tekst, som kort præsenteres. Og så læses der
højt. Undervejs i oplæsningen standser lederen op og indbyder deltagerne til at være en rolle
fra tekstens univers og svare som den rolle. Alle kan svare. Der er ingen forkerte eller
uvæsentlige svar.
Derved arbejdes med det, som står mellem linjerne i den bibelske tekst og kaldes for ”den
hvide ild”, mens tekstens bogstaver udgør ”den sorte ild”. En bibliolog udfolder den hvide ild,
som hele tiden holdes på plads af den sorte ild. Således væves det personlige liv og den
konkrete tekst fra Bibelen ind i hinanden.
Man behøver som sagt ingen forudsætninger for at gå til Bibelen på denne måde. Det er lidt
pudsigt at ”opfinderen” af Bibliolog er jøde, for det, vi oplever ved at læse Bibelen sammen på
denne her måde, svarer på mange måder rigtig godt til Martin Luthers tanker om det
almindelige præstedømme: At hvert enkelt menneske har adgang til Bibelen ud fra sine egne
forudsætninger.
Hjerteligt velkommen til Bibliolog i Bangsbostrand Kirke. Tirsdag den 22. januar, samt torsdag
den 7. marts. Begge dage kl. 19.30 – 21.00.

