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BIBELTEKSTER 
 
MATT. 7.24 
2.TIM. 3.16-17 
1.TESS.2.13 
JOH 5.39-40 
SALM.119.105 
ROM. 10-17 
 
 
 
 
 

 
BØNN 

Fellesbønn  
«Vend blikket mitt bort fra 
tomhet, gi meg liv på din 
vei!» 
Salm.119.37 
 
Konfirmantene: 
Guro, Miriam, Kristian,  
Jonas, Ida, Ingrid 
Brobønn 
Fri bønn 
 

BIBELEN 
“DONT SAY GOD IS SILENT WHEN YOUR BIBLE IS CLOSED” 

BIBELEN 

I høst skal vi få en oversikt over bibelens litteratur for å bli bedre 
kjent med den, og dermed også bli bedre kjent med Gud. Gud har 
gjort seg til kjenne for oss mennesker gjennom skaperverket. Utifra 
det vi ser der kan vi lære at Gud feks må være veldig mektig og stor, 
at han er kreativ, har estetisk sans, er nøyaktig og intelligent. At han 
har skapt mennesket med personlighet viser at han må være en 
personlig Gud. Likevel er det først og fremst gjennom bibelen at 
Gud åpenbarer seg selv. Her lærer vi om hvordan han er og om hans 
plan for verden. Bibelen er verdens mest solgte bok- og har vært det 
i tiår, etter tiår, den har en enorm kraft- folk fra hele verden forteller 
om hvordan ordene i denne boka har forvandlet livet deres. Bibelen 
er også dyrebar, på den måten at den blir brukt som svergebok ved 
presidentinnsettelse, i Norges lover, og den gis til konfirmasjoner og 
bryllup. Boken er har EN hovedperson: det er JESUS KRISTUS. Den 
gir svar på spørsmål som: «Hva er livets mening?» Bibelen forteller at 
meningen med livet ER Å LEVE I EN RELASJON TIL JESUS KRISTUS 
OG FØLGE HAN! 
 
Bibelboka er annerledes; den består av 66 bøker, er skrevet over en 
tidsperiode på ca 1500 år av 40 ulike forfattere, den er 100% skrevet 
av menneskehender og 100% inspirert av Gud. Arkeologiske funn 
og utenombibelske historiske kilder er med på å bygge opp under 
bibelens troverdighet, at den stemmer med virkligheten og er å 
regne som anerkjent kilde.  La oss derfor leve i Guds ord slik at det 
blir til næring for oss, la oss bøye oss for det slik at han får sin vilje 
med oss. La oss puste det inn slik at det skaper nytt liv i oss. 
 
 
 

 SAMTALE  
1. Les bibeltekstene høyt, så hver for seg.  

 
2. LYTT og noter gjerne ned tanker du får; hva taler Gud om til 

deg? Hva er Guds invitasjon til deg i dette her og nå?  
 
 3.   Hvilke muligheter gir bibelen deg inn i ditt liv og din hverdag?      
         
4.     Hvordan kan du PRAKTISERE det du ble minnet om i hverdagen  

din? 
 
5.     Hvis du har lyst: DEL noe av det du fikk med de andre  

 



    

         
 

  

 


