«Å følge Jesus i en kjønnsnøytral tid»

Sesjon 2: Jesus som forbilde og Bibelen som autoritet.
Hva står på spill?
Alle ressurser til kurset ligger her:
https://www.samlivsbanken.no/samlivsrevolusjon-et-kurs/grunnkurs-med-3-sesjoner

PowerPoint-lysbildene i Sesjon 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tittelbilde
Jesu utfordring.
Nestekjærlighet i praksis.
Bibelen er klar.
Grunnleggende tekster om ekteskapet.
En bibelsk forståelse av ekteskapet.

7.
8.
9.
10.
11.

Budene og kjærligheten.
Ekteskapet i den verdensvide kirke.
Mange typer kjærlighet.
Tre grunnpillarer i bibelsk familieteologi.
Bibelens utfordring: Radikal og uventet
kjærlighet

PowerPoint-lysbildene (og undervisnings-videoen) i denne sesjonen er hentet fra Tema 3 i kurset
«Samlivsrevolusjon» på https://www.samlivsbanken.no/samlivsrevolusjon-tema-3

Detaljert bakgrunnsstoff
Nyttig og viktig informasjon til hvert PP-lysbilde i Sesjon 2 finner du her:
https://www.samlivsbanken.no/file/tema-3-detaljert-bakgrunnsstoff-til-pp-lysbildene-d.pdf

Video-undervisning
Du finner video-undervisning til hvert PowerPoint-lysbilde i Sesjon 2 i kurset «Samlivsrevolusjon»
på https://www.samlivsbanken.no/samlivsrevolusjon-tema-3. Videoene er organisert i én sekvens
for hvert PowerPoint-lysbilde. Det gjør det enkelt å finne de aktuelle sekvensene.

Ekstrastoff man kan bruke ved behov
■ Ekteskapserklæring (finnes også på nynorsk)
■ Kirkens grunn og kristenlivets grunnvoll
■ Hva sier Bibelen om homofili? Se side 8-9 i bladet «Homofili og kristen tro».
■ Nyttige nettsteder: Samlivsrevolusjonen.no * https://www.guttogjente.no/ * Samliv.info * Transinfo.no
* MorFarBarn.no * Samlivsbanken.no
■ Viktige bøker: Stefan Gustavsen, Nakne uten skam, Lunde/Veritas 2021 * Olof Edsinger, Når minoriteten
tar majoriteten som gissel, ProklaMedia 2020 * Olof Edsinger m.fl., Gutt og jente, 2021 * Espen Ottosen
m.fl., En annerledes vei, Lunde 2020 * Kjell Skartveit, Normløst – Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge,
Document forlag 2020.
* Se flere bøker i menyen «Gode bøker» på Samlivsbanken.no/ressursbank

Informative og innholdsrike ressursark
NB: På https://morfarbarn.no/plakater-annonser-og-brosjyrer ligger det flere titalls ressursark til fri bruk.
■ En erklæring om ekteskapet, barnet og Bibelen.
■ Hva visste Paulus om homofili?
■ Ingen tvil om hva Jesus mente

Disse tre arkene har også samtalespørsmål. Se flere slike her: https://www.samlivsbanken.no/tema-ark

