
BIBELSYN

Hvilken betydning har Bibelen i ditt liv?



AT BIBELEN ER GUDS ORD BETYR IKKE:

1. At Bibelen er skrevet av Gud og falt ned fra himmelen i ferdig skrevet 
form. Hver bokstav er blitt skrevet av mennesker. Det har vært en lang 
prosess på mer enn 1000 år, og minst 40 forfattere har vært involvert.



AT BIBELEN ER GUDS ORD BETYR IKKE:
2. At Bibelen ikke trenger å tolkes. Tekster må alltid tolkes. I hvilken 

situasjon har teksten blitt til? Er det historie, poesi, visdom, profeti, 
brev eller lignelser?

3. At alt er sant eller rett bare fordi det står i Bibelen. Mye er 
beskrivende, og forteller bare det som skjedde. Også usanne 
uttalelser gjengis (f.eks. i Jobs bok).



AT BIBELEN ER GUDS 
ORD BETYR:



1. BIBELEN ER EN ÅPENBARING FRA GUD

➤ Gud kommuniserer generelt gjennom skaperverket, men spesielt gjennom 
Israels historie og ved å bli menneske i Jesus. Det er denne historien 
som er blitt nedskrevet i Bibelen. 

➤ Ved å gi oss en skriftlig åpenbaring i Bibelen har vi fått tilgang til mer 
detaljert og mer “holdbar” kunnskap om Gud og hans vilje.



2. BIBELEN ER INSPIRERT AV GUD

➤ Gud veiledet de 
menneskelige forfatterne slik 
at det de skrev fritt var det 
som Gud ville kommunisere. 

➤ Noen ganger ga Gud et 
budskap direkte (spesielt 
profetene i GT), mens f.eks. 
Lukasevangeliet og Apg er et 
resultat av grundig arbeid og 
kildebruk. 

➤ På denne måten er Bibelen 
Guds ord gjennom 
menneskers ord.



3. BIBELEN ER SANN OG 
UTEN FEIL I ALT DEN PÅSTÅR

➤ Bibelens sannhet gjelder 
alle områder den uttaler 
seg om (“not only what it 
teaches, but also what it 
touches”)  

➤ Bibelens tekster – rett 
forstått – vil vise seg å 
være både riktige og 
sanne. Ikke bare når det 
gjelder hovedbudskapet, 
men i alt som den påstår.



4. BIBELEN ER ØVERSTE AUTORITET FOR TRO OG LIV
➤ Bibelen definerer hva kristen tro 

er, slik at vi alltid kan vurdere 
om en lære er bibelsk.  

➤ “Du skal elske Gud og din neste” 
blir konkretisert gjennom bl.a. 
de ti bud og alle bud og 
formaninger i NT.

➤ NT viser oss hva i GT som 
gjelder i den nye pakt.



5. BIBELEN ER LEVENDE OG FORANDRER LIV

➤ «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, 
tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som 
tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.» (2 Tim 3,16-17) 

➤ Derfor er Bibelen verdens mest solgte bok hvert år og 
gjennom tidene.

➤ Bibelen er 
dynamisk og 
Gud bruker 
den til å tale 
til oss og 
fornye og 
forandre oss. 






