Kristendom og kulturen
Del 1: Eksilet og byen
Bibelen nævner kultur sådan rundt regnet nul gange og en enkelt gang hvis man tager De Apokryfe Skrifter
med (2. Mak. 4. 10). Til gengæld bruger Bibelen to andre udtryk som ækvivalent for kultur nemlig verdenen
og byen. Paulus spredte den tidlige kirke ved at gå til byerne.
Påstand: Al kulturel ændring sker ud fra byerne ud til landet.
Tankeeksperiment: Tænk på 5 kulturelle begivenheder og hvor de udspiller sig byen eller landet. Byen
vinder nok 5 ud af 5.
Læs: Jeremias 29. 1-14
Nogle udlægninger af denne tekst fremhæver v. 5-6 som en ophævelse af det tidligere bud om separatisme
(5. Mos. 7.3; Jos 23,12; Ez. 10. 10-14), hvordan hænger dette sammen med Israels historie? (se evt. tidslinje
på blog).
En central del af jødedommen er denne separatisme fra de kulturer de har levet i. Overvej om det ville
være muligt at fastholde en dansk kultur cirka 1880 efter den danske befolkning blev fordrevet fra Danmark
og spredt udover det meste af kloden?
Hvad fortæller denne tekst om livet som kristen og forholdet til kulturen (byen)?
Overvej parallellen mellem jødernes eksil i Babylon og vores "eksil" fra himmelen. Hvordan manøvrerer vi
vores dobbelte borgerskab.
Sjovt sidespring Daniel 9. 1-4
Del 2: Tre mænd - en problemstilling
Et fundamentalt problem i kristnes liv er hvordan vi skal forholde os til omverdenen, kulturen og
samfundet. Ny Testamente indeholder både advarsler mod at lade sig kulturen og for at engagerer sig i
kulturen:
Læs følgende:
Mod: Rom 12. 2; 2. Kor 6: 14-18; Kol 2. 8; Jak 1. 27; 1. John 2. 15
For: Matt 5. 13-16; Matt 28. 19-20; John 17. 15-16; 2. Kor 5. 20; Kol. 4 5
Hvilket lys sætter disse tekster vores forhold til kulturen i?
Hvordan skal vi forstå dobbeltheden i at være en del af kulturen men ikke lade sig påvirke af kulturen?
Del: Hvilke nye tanker disse tekster har sat i gang hos jer.
Læs: "5 Christian positions to culture" (ligger på bloggen, på engelsk) og diskuter hvilket synspunkt I synes
passer bedst overens med jeres opfattelse.

Inspiration og videre læsning/lytning:
http://www.colsoncenter.org/the-center/columns/indepth/15207-christianity-and-culture
Prædikener:
Paster Chuck Smith: Through the Bible; Fast Chucks Jerimiah 28-30
Dr. Timothy Keller: Should I not love the great city? October 14, 2001
Læsning:
Charles Colson: How Now Shall We Live?
H. Richard Niebuhr: Christ and Culture
D.A. Carson: Christ and Culture Revisited
Saint Augustine: The city of God

