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Bibelen 
 

 
  Les 2.Tim.3,16-17, Hebr.4,12 og Rom.10,8 

 
 
Et skapende ord. 
Føler du deg noen gang kraftløs som kristen? Du har ikke kraft til å leve som kristen, og i hvert fall ikke kraft til 
å tjene ham. Les Rom.10,8 en gang til. Det er et kanonvers til deg! Det ordet som er i deg, er ikke et hvilket som 
helst ord. Det er Guds ord! Ikke bare bokstaver som er satt sammen til ord og setninger, men et levende og 
kraftfullt ord! ”De ord jeg har talt til dere, er ånd og er liv.” sa Jesus i Joh.6,63.  
Dette ordet sa en gang ”Bli lys”, og så begynte det å lyse i verden. Dette ordet sa til Lasarus, som lå død i 
graven: ”Lasarus, kom ut!.” Joh.11,44 forteller: ”Da kom den døde ut.” (Ganske nøkternt fortalt fra en helt 
utrolig historie…) Dette ordet sa til den spedalske: ”Bli ren”, og den spedalske ble ren. Salme 33,9 forteller om 
det ordet Gud taler: ”For han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der.” Dette skapende og kraftfulle ordet 
er i deg som tror! Det er utrolig oppmuntrende og frigjørende. Å være en kraftfull kristen handler ikke om å ta 
seg sammen, men om å slippe Guds ord til i livet. Det ordet skaper liv, ikke du.  
 
I Luk.8 forteller Jesus lignelsen om en såmann som sådde ut sitt såkorn, og det som skjedde deretter, avhengig 
av hvordan jordsmonnet var der såkornet landet. Slik er det med Guds ord i møte med våre liv. Vi kan hindre 
veksten ved å ikke ta imot ordet, men vi kan ikke skape veksten selv. Det eneste vi kan gjøre, er å fylle oss med 
Guds ord, ta det imot med et åpent hjerte for hva Gud vil oss gjennom det, og deretter overlate veksten til Gud. 
Det er bare han som kan skape frukter i våre liv. Et bibelsk prinsipp: ”Det skjer alltid noe i våre liv når Guds ord 
får slippe til.” Helt uavhengig av hvordan det føles (”I dag funket ordet godt. Det følte jeg.” eller ”I dag hadde 
ordet en dårlig dag. Jeg følte ingenting. Det var ganske så tørt.”) Selv når Bibelen oppleves som tørr og kjedelig, 
er Guds ord like levende og virkekraftig. Uansett! 
 
Skaper tro. 
Les Rom.10,17. Her har du ett av Guds ords viktigste oppgaver: Å skape tro. ”Men uten tro er det umulig å være 
til behag for Gud.” står det i Hebr.11,6. Troen er livets viktigste ingrediens, og troen skapes kun gjennom at 
Guds ord får plass i livene våre. Her er det først og fremst snakk om troen som frelser, men også troen på Guds 
løfter og formaninger. Så lenge ordet får slippe til i et åpent hjerte, skjer det noe i våre liv: Når vi tar til oss Guds 
ord om trøst, hvile, glede og kjærlighet, skapes dette i våre hjerter. Når Bibelen snakker om etterfølgelse, skaper 
den etterfølgelse i våre liv. Derfor kan du få lov til å lese Bibelen, og tro at det er ekstremt nyttig, selv om det 
ikke alltid føles slik. Gud skaper en tro i deg som får konsekvenser for liv og evighet – din og kanskje andres! 
 
Kom, hør og gjør. 
Jak.1,22-25 forteller om et viktig bibelsk prinsipp. Kom, hør og gjør. Kom til Guds ord, hør det/les det – ta det til 
deg på alle tenkelige kreative måter – og gjør det ordet forteller deg. Det handler om å ta konsekvensen av Guds 
ord. Vi kan velge å ikke gjøre det ordet forteller oss, eller vi kan velge å gjøre det. Dette er ikke snakk om en 
lovisk ta-seg-sammen-kristendom, men å ta Guds ord på alvor. 

 
! Hvordan er ditt forhold til Bibelen? Lett, vanskelig, kjedelig å lese? 
! Hvordan kan dere i gruppa hjelpe hverandre til å ta til dere mer av Guds ord? 
! Har dere kreative metoder som kan hjelpe dere til å fylle dere mer med Guds ord (lese, høre,  
 synge, memorere el)? 
! Les Luk.8 om såmannen. Hvilke steder lander kornet? Hva symboliserer dette? Hvor kjenner du  
        deg mest igjen? 
• Kan du dele ett av dine favoritt-bibelvers med gruppa? Ikke si noe mer enn å bare dele bibelverset 

(det kan du gjøre en annen gang…☺). 
 

Utfordring:  
Torsdag         Fredag Lørdag              Søndag        Mandag             Tirsdag         Onsdag 
Hebr.4,12      Matt.4,4       2.Tim.3,15-17  Rom.10,8-9    Salme 119,105  Jer.15,16     1.Tess.2,13 
Matt.12,35    Salme 1,1-3   Salme 119,9     Mark.4,3-8     Mark.4,14-20    Joh.6,63      Rom.10,17 
 
 

”Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. 
For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, hærskarenes Gud!” Jer.15,16 


