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Innledning: 

Hva slags forhold har du til Bibelen? Vi tror at denne boka er gitt til oss 
mennesker fra Gud for at han skal åpenbare seg for oss gjennom den, 
veilede oss, gi oss mot, håp, trøst og retning for livet. Mange mennesker 
har på ulike måter opplevd hvordan Bibelen har vært veldig viktig i 
konkrete situasjoner.  
Våre bekjennelsesskrifter sier følgende om Bibelen: Vi fastholder både Det 
Gamle- og Det Nye Testamentets guddommelige inspirasjon, sannhet og 
autoritet. I sin helhet er disse skriftene det eneste skrevne Guds ord, uten 
feil i alt det slår fast og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv. Vi slår 
også fast at Guds ord har kraft til å fullføre hans frelsesplan. Bibelens 
budskap er rettet til hele menneskeheten. For Guds åpenbaring i Kristus og 
i skriften er uforanderlig. Gjennom den taler Den Hellige Ånds også i dag. 
Han opplyser Guds folk i enhver kultur, slik at det med egne øyne på ny 
kan oppfatte ordets sannhet. På den måten avdekkes stadig mer av Guds 
mangesidige visdom for hele kirken. (Hentet fra Lausannepakten)  
 
 
 
Les 2.Timoteus 3:16 og Jesaja 55:11.  

 

Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale. 

 

1. Har du opplevd at Bibelen har vært til hjelp for deg i en eller annen 

situasjon? Fortell gjerne om det.  

2. Hva tror du det betyr at «ordet ikke vender tomt tilbake»?  

3. Statistikken viser at vi leser mindre i Bibelen nå enn tidligere. Hva skal til 

for at du skal lese mer i denne boken?    

4. Er det noen bibelvers eller sitater du synes det er vanskelig å forholde 

deg til?    

5. Bruk gjerne tid sammen i bønn for hverandre.  
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