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5 - 2020 «HVORDAN LESE BIBELEN?»

Bibelen er historien og Gud og menneskene. Den setter våre liv i           
perspektiv med evigheten og vår allmektige Gud, vår skaper. 

Bibelens budskap er at uansett hva som skjer i verden, så finnes det en mulighet for redning; Guds 
løsning. Ved å anerkjenne Jesus som Guds sønn - som han som tok på seg våre ugjerninger, døde 
for at vi skal ha evig liv og beseiret døden ved å stå opp igjen fra de døde – så gir Gud oss tilgang til 
himmelen og evig liv. Uansett hvordan vi har det her på jorda, så er evigheten med Jesus mye, mye 
bedre. Når vi leser Bibelen, Guds ord, så er det dette blikket på livet og evigheten Gud vil gi oss. 

Da blir vår oppgave å legge til rette for at vi tar oss tid til å lese, lytte med hode og hjerte, og 
infiltrere Guds virkelighet i våre liv. Noen ganger alene – noen ganger med hverandre. Det viktigste 
svaret på «Hvordan lese Bibelen?» er derfor alltid: Lytt!

GUDS ORD:

LES, LYTT OG SNAKK:
1. Les teksten høyt først. Hver for seg etterpå.
2. Hva sier teksten noe om? (Ikke tolke så mye 

enda!)
3. Hvilke ord / setninger legger du spesielt merke

til?
4. Hvordan kan du praktisere det du har lest?

FORTSETT SAMTALEN:
• Når er en god lyttesituasjon for deg selv?
• Hvilke erfaringer har du med å lese Bibelen etter 

at landet gikk inn i unntakstilstanden vi har nå?
• Hvis det er noen på gruppa som synes det er 

vanskelig å lese nå; hvordan kan dere hjelpe og 
oppmuntre dem?

• Hvis dere ikke snakket om dette sist: Se vedlegget 
om bibelsyn. Er det noe ved dette som utfordrer 
deg?

• FELLES BØNN (fra 
bønnearket)

• BRO-BØNN
• DEL BØNNEBEHOV
• BE FOR 

KONFIRMANTENE OG 
UTSENDINGENE VÅRE I 
SENTRAL-ASIA

• FRI BØNN
• «VÅR FAR I HIMMELEN»
TIPS: Bruk bønnearket; «TID 
FOR BØNN». (på websiden)

TIL SAMTALEN:
Fil 2,1-5

Fil 2,6-11
Ekstra:

Rom 15,13

KONFIRMANTENE VÅRE:
Jenny – Rebekka 
Miriam – Even 

Den 
Gode 

Rytmen
Så lenge landet er i Corona-karantene, møtes gruppene online. Leder tar evt kontakt med pastor om dette. Opplegget 
er beregnet til å vare far 30-60 minutter. Gud er stor nok til å møte oss også gjennom en skjerm!
En gruppekveld online kan være omtrent slik: 
1: Vær på plass til avtalt tid med oppladet enhet og med god nettdekning. 
2: Kjapp runde på status og bønnebehov hos deltakerne og deres nærmeste. 
3: Les fokustekst og bibeltekster. 
4: Bruk tid på spørsmålene. 
5: Avslutt med noe fri bønn og deretter be Herrens bønn sammen.

BØNN

FOKUSTEKST:


