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1. Bibelen er Guds budskap til alle 
mennesker. 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Gud er fokus i alle disse leksjonene. 

3. Vi vil studere Bibelen kronologisk. 

4. Vi vil studere Bibelens grunnleggende temaer. 

5. Bibelen er strukturert i tydelig markerte enheter. 

6. Bibelen er Guds Ord. (Jes 45:22; 2. Tim 3:16: 2. Pet 1:20-21) 

7. Bibelen er rett avskrift av hva Gud sa til profetene. (Sal 12:7-8) 

8. Bibelen er en korrekt nedskriving av historien. (Sal 119:89) 

9. Bibelen er Guds personlige budskap til hver enkelt av oss. (Hebr 4:12) 

10. Konklusjon    

 

Tips til læreren 

Når du gjennomgår disse leksjonene, behøver du ikke å nevne de nummererte punktene i 
begynnelsen. De er der bare for å holde deg på sporet. 

Punktene nedenfor som er merket med uthevet prikk foran, er viktige for flyten i leksjonen. 

Undervis alt i leksjonene unntatt det som står i ramme. 
 

1. Innledning 

Gud taler, og Han vil snakke med oss. 

Dette studieopplegget er laget for å gi oss en historisk oversikt over hvem Gud er, hvordan 
Han er og hva Han vil for menneskene. Dette er sannheter Gud vil at hver og en av oss skal 
kjenne til. 

2. Gud er fokus i alle disse leksjonene 

 Vår fokus gjennom leksjonene vil være på hva Gud har åpenbart om seg selv i Bibelen. 

Noen ser på Bibelen som en bok med doktriner eller lære om hva vi skulle gjøre og ikke 
gjøre. Bibelen er mye mer enn det. Det er Guds nedskrevne Ord om hvordan Han går 
sammen med menneskene gjennom historien, og hvordan Han omgås menneskene og 
Satan. Gud er sentral gjennom Bibelen. Vi må se alle hendelser fra Hans perspektiv. 
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 Bibelen er først og fremst ”Hans historie1.” 

Lærer: Vis Illustrasjon 1. 

 
 
I dette bibelstudiet vil vi ”vandre” gjennom Bibelen med blikket rettet mot Gud, og så se på 
menneskenes og Satans respons til Ham. Mens vi gjør det, vil vi se Gud i handling innenfor 
historiens tidsramme. 

Under studiet vil vi lære mer og mer om: 

o Hvem Gud er 
o Hvordan Han er – Hans personlighet og karakter 
o Hvordan Han omgås mennesker i historien 
o Hva Han har gjort for menneskenes beste 
o Hva Han mener om oss personlig og om alle nåtidens mennesker 
o Hva som er Hans holdning til mennesker etter at de er døde 
o Hva som er Hans holdning til Satan 

3. Vi vil studere Bibelen kronologisk. 

 Vi kommer til å gå gjennom en stor del av bibelhistorien kronologisk. 

Vi vil følge den historiske utviklingen fra verdens begynnelse og se på nøkkelhendelser etter 
hvert som de dukker opp. 

Vi vil strekke ut tidslinjen og plassere nøkkelhendelsene på denne linjen, slik at dere kan 
forstå hvor de kommer inn i den store sammenhengen. Men vi kommer ikke til å plassere 
alle hendelsene som er nedskrevet i Bibelen, på tidslinjen. 

  

                                                           

1
 På engelsk er Hans historie ”His story”> history = historie. 
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Lærer: Vis Illustrasjon 2. 

 
 

 Vi skal starte vår neste leksjon i 1. Mosebok, som er den første boken i Bibelen. 

1. Mosebok er en grunnleggende bok i Bibelen. Det er her Guds historie begynner. 

 Vår forståelse for Gud og Hans historie vil vokse på samme måte som når et hus blir bygd. 

Lærer: Vis en Illustrasjon om trinnene i et byggeprosjekt for å hjelpe deltakerne til å 
forstå hvor viktig det er å bygge en solid grunnvoll. Bruk spørsmålene nedenfor. 

Når en bygningsmann bygger et hus, begynner han ikke med taket! 

 Hva bygger han først?  

Grunnmuren. 

 Hvordan bygger han videre?  

Ett trinn om gangen. 

 Hva skjer om grunnmuren ikke er bygd skikkelig?  

Huset vil bli ustabilt.  

Det samme er sant om dette bibelstudieopplegget. Alt vi studerer, vil være deler i 
fundamentet for det som kommer senere. Så det er veldig viktig å få med seg alle 
leksjonene. Går du glipp av en leksjon, vil det bli vanskeligere for deg å forstå leksjonene 
som kommer senere. 

4. Vi vil studere Bibelens grunnleggende temaer. 

 Bibelen er mangfoldig og dyp i innhold og temaer. 

Det er mange dype detaljer i Bibelen. Og vi skal ikke gå i dybden av alle disse. Vi kommer til å 
berøre toppene av den store mengden som finnes i Bibelen. 
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Lærer: Vis Illustrasjon 3. 

 
 

Lærer: Har du ikke lest bok 1, vil vi oppfordre deg til å gjøre det. Ellers vil du kanskje 
ikke forstå hvorfor denne undervisningsformen er så effektiv. 

 Vi skal legge mursteiner i en solid grunnvoll. 
 

Lærer: Vis Illustrasjon 4. 

 
 
Dersom bygningen skal stå, må den ha en solid grunnvoll. Det er hensikten med dette 
bibelstudieopplegget. Vi kommer til å konsentrere oss om fundamentet i Bibelen og kommer 
ikke til å arbeide med selve bygningen før grunnvollen er lagt. 

Om du stiller spørsmål om detaljer som har med selve huset å gjøre, kommer jeg til å si at 
det venter vi med til grunnvollen er lagt. 

Lærer: Ha illustrasjonene lett tilgjengelig, slik at du kan henvise til dem om nødvendig. 
Tilhørerne vil nok bli mint om andre temaer når du underviser, men det er viktig å 
holde seg til temaet i leksjonen og ikke bli avsporet. De fleste spørsmål vil bli berørt 
senere. 

 Målet vårt er å være fokusert på målet for leksjonen og ikke bli avsporet. 

Vi vil konsentrere oss om disse fundamentale sannhetene i Bibelen og ikke begynne å 
diskutere andre temaer på dette tidspunktet. 
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 Når vi studerer kronologisk, vil vi også trekke inn detaljer fra skriftavsnitt som kommer lenger 
ut i Bibelen. 

Dette vil vi gjøre når bestemte detaljer på tidslinjen er grundigere belyst i andre deler av 
Bibelen. 

Lærer: Vis Illustrasjon 5. 

 
 
Det er viktig å forstå at Bibelen tar opp mange forskjellige temaer. Noen møter vi i 
begynnelsen av Bibelen, og de fortsetter gjennom hele Skriften. Et avsnitt kan også ta opp 
flere temaer. 

Dersom vi begynner å snakke om flere temaer på en gang, kan det skape forvirring. Derfor vil 
vi holde oss til det temaet som er i leksjonen vi gjennomgår. 

5. Bibelen er strukturert i tydelig markerte enheter. 

 Bibelen er oppdelt i to hovedavsnitt – det Gamle og det Nye Testamentet. 

 Vet du hva de to bibeldelene heter? 

Det Gamle og det Nye Testamentet. 

Det Gamle Testamentet begynner med skapelsen og ender omtrent 400 år før Jesus ble født. 

Det Nye Testamentet begynner med Jesu fødsel og avslutter med å fortelle oss om 
avslutningen på denne verden. 

 Innenfor det Gamle og det Nye Testamentet er det vi kaller ”bøkene.” 

 Er det noen som vet hvor mange bøker det er i Bibelen? 

66. 

 Hver bok er blitt inndelt i mindre deler. 

Kapitler og vers er deler som hjelper oss å finne fram. 

 Bibelen blir noen ganger omtalt som Skriften eller Skriftene. 

Det blir også sagt ”Ordet” eller ”Guds Ord.” 
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6. Bibelen er Guds Ord. 

 Gud valgte menn til å skrive ned sitt klare budskap. 

Han kunne ha skrevet ned sitt eget Ord i en bok og gitt den til alle i verden. Men Gud gjorde 
ikke det. Han valgte menn til å skrive de forskjellige bøkene i Bibelen. 

 Vet dere hva disse mennene ble kalt? 

Profeter. 

 Gud viste profetene nøyaktig hva de skulle skrive. 

Lærer: Når deler av bibelvers blir sitert, som under her, er det best å lese fra leksjonen, 
da resten av verset tar opp temaer som ikke er relevant for den leksjonen vi studere. 

2. Tim 3:16 sier at ”Hele skriften er inspirert av Gud.” 

 Hva betyr ordet ”inspirert”? 

Ordet ”inspirert” betyr noe annet i Bibelen enn det folk mener til vanlig. At Gud inspirerte sitt Ord, betyr 

at Han på en mirakuløs måte ledet tankene til profetene, slik at hvert ord i Skriften ble nøyaktig slik Gud 

ville det skulle være. 

Lærer: Vis Illustrasjon 1 igjen. Understrek ordene ”Inspirert av Gud.” 

 Les 2. Pet 1:20-21. 

Bibelen er ikke en samling av mennesketanker. Det er Guds personlige budskap til oss og til 
alle mennesker. 

Noen Bibler har utfyllende anmerkninger i margen. Når vi sier at Bibelen er Guds Ord, mener 
vi teksten og ikke slike notater som mennesker har lagt til. 

 Bibelen er den eneste boken i verden der Gud er forfatteren. 

Han brukte mer enn 40 menn til å skrive ned innholdet i Bibelen, og den ble skrevet i løpet 
av 1 600 år. Likevel er Bibelen en sammenhengende bok fra begynnelsen til enden. Det er 
fordi Gud er den eneste forfatteren. 

Lærer: Gi eksempel på hvor sannsynlig det er at 40 menn som skriver på forskjellige 
tider i løpet av så mange år, kan være så enige at det blir en sammenhengende bok! 

 Hva er forklaringen på at det er en tråd gjennom hele Bibelen? 

Det var bare en forfatter – Gud! 

Mennene som skrev Bibelen ble ledet av Gud selv. 

 Bibelen er Guds budskap til verden. Den ble gitt gjennom jødefolket. 

Alle unntatt en av dem som Gud brukte til å skrive ned sitt Ord, var jøder. Gud fortalte 
nasjonen Israel at de skulle være Hans vitner til verden. 

Vers for læreren: Jes  43:10 

 

Lærer: Lukas, som skrev Lukas evangeliet og Apostlenes gjerninger, var hedning. 
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Lærer: Vis på Kart 1, ”Midtøsten” og ”Israel” 

Gud vil at hele verden skal få høre om Ham. 

 Les Jes 45;22. 

Israel var valgt ut til å basunere ut Guds budskap til resten av verden. 

Lærer: Vis Illustrasjon 6. 

 

7. Bibelen er rett avskrift av hva Gud sa til profetene. 

 Grunnteksten til Bibelen var skrevet ned på det språket profetene snakket. 

Noe var skrevet på hebraisk, noe på arameisk og noe på gresk. 

 De originale dokumentene ble slitt av alder og bruk, men jødene skrev av nye kopier for hånd. 

Avskriftene ble gjort med pinlig nøyaktighet. 

Sitat fra Illustrert Bibelleksikon: 

”De brukte alle mulige sikkerheter, samme hvor mye ekstra arbeid det innebar, for å være 
helt sikre på at den nye teksten var en nøyaktig kopi av den gamle. De telte bokstavene i en 
bok og fant den midterste bokstaven. Det samme gjorde de med alle ordene…” 

 Det er flere oldtidsavskrifter av Bibelen enn av noe annet oldtidsdokument. 

Alle de gamle avskriftene som er blitt funnet er svært like i innhold, forskjellene er bare 
minimale detaljer som ikke har noen betydning for meningen. 

 Har du hørt om dødehavsrullene? Hva vet du om dem? 

I 1947, omtrent 5 km fra Jerusalem, var det en gjetergutt som kastet en stein inn i en hule for å skremme 

ut en av geitene som hadde gått inn der. Da hørte han lyden av ei leirkrukke som knuste, så han gikk inn 

for å undersøke det nærmere. Til sin forbauselse fant han en gammel urne som inneholdt noen gamle 

bokruller. Han rapporterte funnet, og da vitenskapsmenn undersøkte grotten nærmere, fant de hundrevis 

av bokruller. Disse var blitt gjemt der av en religiøs sekt i løpet av det første hundreåret før Kristus. 
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På den tiden dødehavsrullene ble funnet, arbeidet oversettere med et manuskript fra 
omtrent 900 e. Kr. Når de sammenlignet dødehavsrullene med manuskriptet de hadde 
brukt, fant de ingen forskjell av betydning. Selv om det var en tidsforskjell på 1000 år, sa de 
det samme. Gud hadde våket over sitt Ord. 

Disse gamle bokrullene eksisterer den dag i dag. 

 Bibelen er blitt oversatt til flere språk enn noen annen bok. 

Gud har bevart sitt Ord gjennom århundrer, så vi kan vi kan få vite sannheten om Ham og 
om oss selv. 

Lærer: Vis Illustrasjon 1 igjen og legg vekt på ordene ”Bevart av Gud.” 

 Les Salme 12:7-8. 

8. Bibelen er en korrekt nedskriving av historien. 

 Bibelen er ikke i konflikt med andre historiske bøker. 

Arkeologiske utgravninger i senere år har avdekket informasjon om oldtiden som stemmer i 
minste detalj med Bibelen. Det gjelder både steder, kulturer, navn og tid. 

Når en sammenligner gamle skrifter med Bibelen, stemmer både historiske detaljer, kulturell 
informasjon og skrivestil. 

Mange av de gamle stedene som er nevnt i Bibelen, eksisterer fortsatt. Nye oppdagelser 
bare understreker den absolutte nøyaktighet, autoritet og autentitet det er i Guds Ord. 

 Bibelen har bestått tidens test. 

Til sammenligning, kan vi tenke på bøker som er skrevet av mennesker, så som skolebøker 
og vitenskapsbøker, så blir de stadig forandret. Nye oppdagelser blir gjort og gamle må 
skiftes ut. 

 Bibelen er ikke blitt forandret, og kommer aldri til å bli det, for Gud er forfatteren. 

 Les Salme 119:89. 

9. Bibelen er Guds personlige budskap til hver enkelt av oss. 

 Bibelen er Guds ”røst” som taler til oss personlig. 

Det er ikke en eller annen religiøs bok.  Mange har skrevet bøker der de prøver å fortelle oss 
om Gud, men Bibelen er Gud som forteller oss hva Han vil at vi skal vite. 

 Hva vil du gjøre om du får et brev i postkassen? 

Lese det. 

Se på Bibelen som Guds brev til deg og meg. Han gir seg selv til kjenne for oss og forteller  
oss om oss selv og vårt forhold til Ham. I Ordet gir Han oss svar på de viktigste spørsmål i 
livet. Bare Bibelen tar opp slike temaer med absolutt autoritet! 
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 I Bibelen viser Gud oss hvem vi virkelig er på innsiden. 

 Les Hebr 4:12. 

10. Konklusjon 

 For meg er Bibelen den viktigste bok i verden. 

Lærer: Fortell med egne ord hva Bibelen betyr for deg.  

NB. Dette er ikke et vitnesbyrd om frelsen, men en bekreftelse om at du verdsetter 
Guds Ord. 

 La oss gjøre en oppdagelsesreise gjennom Bibelen. 

Gud har mye Han vil meddele. Jeg håper at vi gler oss til å studere Guds Ord sammen og 
finne ut hva Han vil at vi skal vite. 


