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4 - 2020 «HVORFOR BIBELEN?»
Er det nødvendig å stille dette spørsmålet, da? Undersøkelser viser at 
kjennskap til Bibelen og kunnskap til Bibelen går nedover blant kristne. Trenger 
det å være sånn i ditt eget liv? Hvilken betydning Bibelen får i våre liv, kommer 
an på vårt bibelsyn. Frikirkens bibelsyn er «ortodoks/konservativt» og sier at 
«Guds ord er den eneste rettesnor for tro, lære og liv.» Vi tror at Bibelen er
Guds ord til menneskene, og at den kan gi livet retning ikke bare til frelse, men 
at den har evig gyldighet i det som gjelder tro, etikk og moral. Dette står i 
kontrast til et liberalt bibelsyn (se vedlegg: Bibelsyn). Vi tror at Bibelen har et klart 
sentrum, Jesus Kristus. Alt i Bibelen må derfor leses i lys av evangeliet om Jesu 
død og oppstandelse. Vi kan snakke om at Bibelen har et sentrum og en 
periferi. Vi tror at Bibelen er Guds åpenbarte ord, og et nådemiddel som 
skaper tro hos dem som hører ordet. Vi tror at Gud har åpenbart alt som er 
nødvendig for tro og liv i Bibelen. 

FOKUSTID:
25%: Oppdatering      

på livet +   
takkebønn

50%: Dagens tema 
+ samtale

25%: BRO-fokus + 
bønnetid

Herrens 
påbud er 

rette, de gjør 
hjertet glad.

Herrens bud 
er klart, det 
gir øynene 

lys.

Salme 19,9

GUDS ORD:

• Hva satt du igjen med etter gudstjenesten sist?
• Hvorfor leser du i Bibelen? (Evt hvorfor ikke?)
• Er Bibelen vanskelig å forstå fordi vi synes den er vanskelig 

å godta? 
• Forventer vi at vi skal forstå alt med én gang, uten å ha 

lest eller kjenner helheten? 
• Se vedlegget om bibelsyn. Er det noe ved dette som 

utfordrer deg?
• I hvilke avgjørelser i ditt liv har Bibelens autoritet vist 

igjen?
• Hvordan kan du oppmuntre eller hjelpe andre til å lese i 

Bibelen?
• Vil du dele et vers som betyr mye for deg?
• Hvordan kan vi komme nærmere Salme 19,9 (se øverst til høyre)

NB: Bruk bønnearket; «TID FOR BØNN».

FELLES BØNN (velg fra bønnearket)
BRO-BØNN
DEL BØNNEBEHOV
BE FOR UTSENDINGENE VÅRE I SENTRAL-ASIA
FRI BØNN
«VÅR FAR I HIMMELEN»

TIL SAMTALEN:

2.Tim 3,14-17
Salme 1

Joh 10,35
Apgj 24,14
Fork 1,2-9

Fork 3,19-20
Matt 18,3-4

Grundig kunnskap om Bibelen er mer verdt 
enn en god utdanning – Theodore Roosevelt

BE FOR 
KONFIRMANTENE 
VÅRE:
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