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START 

Hvor trenger du visdom i livet 
ditt akkurat nå? 

BIBELTEKSTER 

GT peker på Jesus: 
1.Mos 12,1-3 (Abraham) 
1.Mos 49,10 (Jakob/Juda) 
2.Sam 7,16 (David) 
Jes 11,9-11 
Salme 2,6 
 
Visdom: 
Ordsp 1,2-3 
Jakob 1,5 
Matt 5,17-18 
Ordspråkene 35-32,8  

BØNN 

Fellesbønn fra bønneark 
Konfirmantene: 
Ivar, Marte, Jonatan og Daniel + 
Sunniva, Martin og Fredrick 
Utsendingene: 
Fam Bagaas i Japan 
Fri bønn 
 
Disippelbønnen  
Herre Jesus Kristus,  
Du står her foran meg,  
Du er også bak meg,  
Du er på min høyre side,  
Du er på min venstre side,  
Du er over meg,  
Du er under meg,  
du omgir meg på alle sider,  
du bor i mitt hjerte,  
du gjennomtrenger meg helt  
og du elsker meg,  
Herre Jesus.  
Amen	 

 
 
 
DEN STORE FORTELLINGEN - VISDOMSBØKENE 

«Det finnes mange historier i Bibelen, men alle er en del av den store 
fortellingen. Hovedpersonen i fortellingen er et lite barn. Hver eneste historie 
i Bibelen hvisker hans navn.» Dette sitatet fra barnebibelen «Bibelen forteller 
om Jesus», viser oss noe om hvordan vi bør lese Bibelen. Hele GT peker 
fram mot Jesus – hele NT tar utgangspunkt i Jesus.  
 
GT deles inn i historiske bøker (17), visdomsbøker (5) og profetiske bøker 
(17). Visdomsbøkene er Jobs bok, Salmene, Ordspråkene, Forkynneren og 
Høysangen. Visdomsbøkene formidler ikke historier som resten av 
Bibelen, men de er gitt oss fordi mennesker er skapt så mangfoldig og de 
taler inn på så mange ulike måter rett inn i livet også i dag. «Ser du en 
mann som er vis i egne øyne? Det er større håp for dåren enn for ham.» 
(Ordspr 12,26 ) Vi trenger visdom i livet. Det gjelder å søke visdom på rett 
sted. «Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap,» (Ordsp1,7) sier oss noe 
om hva vi kan starte å arbeide med. Men inngangen til visdom ser vi i Jak 
1,5: «Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og 
uten å bebreide gir til alle, og han skal få.»  
 
Å følge Jesus er å la oss forme av Bibelen, slik at vi blir mer lik Jesus. Da må 
vi lese Bibelen annerledes enn vi leser andre ting; ikke kjapt og 
overfladisk, på jakt etter underholdning eller informasjon. Hvis vi vil la oss 
forme av Bibelen, leser vi sakte. Vi venter. Lytter. Så handler det om å 
slippe kontroll på eget liv. La oss dø i oss selv. Å bli formet av Guds ord er 
ikke kompatibelt med å ha kontroll. Jesus sier: «Den som vil følge meg, må 
ta sitt kors opp og følge meg.» Kan det å slippe kontrollen være en viktig 
del av å ta opp ditt kors? 
 
Til slutt: Husk at visdomsbøkene ikke er der for at vi skal kunne dem – men 
at vi skal leve dem! De hjelper oss rett og slett til å tenke hva Jesus ville 
gjort nå, hvis han var meg. Det er i praksis hva det vil si å følge Jesus i den 
helt normale hverdagen med alt som hører til i den; at vi våger spørre oss 
selv: Hva ville Jesus gjort nå – hvis han var meg? 

SAMTALE 

1. Innledningsteksten: Hva skaper reaksjon hos deg? 
2. Hvis dere vil se på sammenhengen i GT/Jesus, les de fem første 

tekstene. De fire siste er dagens tema. Les høyt, så hver for seg.  
3. 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? 
4. Hva vil du dele med de andre på gruppa? 
5. Hva vil du be til Gud om i dag? 
6. Hvordan kan du skape et daglig rom der du kan lese Bibelen 

sakte? 

 
«Jeg	stoler	ikke	på	Jesus	fordi	jeg	stoler	på	Bibelen.	Jeg	stoler	på	Bibelen	
fordi	jeg	stoler	på	Jesus»     Andrew Wilson 

VISDOMSBØKENE 
DEN STORE FORTELLINGEN – HØSTEN 2021 


