
Guds ord

Intro: Syftet med den här studien är att ge en grund för kunna att fatta ett beslut att acceptera Bibeln som Guds
inspirerade ord OCH att vara villig att försöka anpassa sitt liv för att leva efter den. Vid denna tidpunkt bör man 
börja läsa bibeln dagligen och studera tillsammans med andra kristna minst en gång i veckan.

I. Bibelns tillämpning – 2 Timotheos 3:16-17
a. Både gamla och nya testamentet är inspirerat av Gud. Ex: ”Salladsbuffé kristendom.”
b. Vi behöver använda bibeln på rätta sättet.

i. Undervisning 
ii. Tillrättavisning

iii. Upprättelse
iv. Fostran

II. Bibelns relevans – Hebréerbrevet 4:12-13
a. F- Vad betyder ”levande och verksamt”? Relevant för vår tid. Ex: Äktenskapsråd.
b. Bibeln visar oss våra inre tankar, motiv och uppsåt. Det är faktiskt en välsignelse. Gud vill att vi 

kan se oss själva före den yttersta dagen, när det är för sent.
c. Ex. Andlig kirurgi – Gud är kirurgen, du är patienten. Bibeln är skalpellen, cancern i dig är synd.     

Övergången: Det finns bara en bibel, och alla kristna borde acceptera bibeln som inspirerad av Gud. Men vi har 
många olika trossamfund med många olika tolkningar av vad bibeln säger.  
F – Befinner sig kristendomen i dag där Gud hade avsett med att alla olika behov, smak och tolkningar som vi 
människor har? Eller är den här mångfaldiga tolkningen av bibeln emot Guds vilja?

III. Bibeln och enighet – Johannesev. 17:20-23
Jesus ber för att alla kristna ska vara lika eniga som Jesus är med Gud, fadern. Många olika 
trossamfund är emot Jesu vilja. 

a.  F – Varför är enighet så viktig? (v.23) Så att världen skall förstå att Gud har sänt Jesus och att Gud
älskar oss lika mycket som han älskar Jesus!!

IV. Bibeln och förvrängda tolkningar – Vad ledde till så många olika samfund?
a. Matteusev. 15:1-9 F – Hur kunde fariséerna och de skriftlärda missuppfatta Jesu undervisning? 

Människors traditioner hade blivit så mycket viktigare än vad som stod i bibeln att de faktiskt 
upphävde bibeln!

b. Matteusev. 22:23-29 F – Hur kunde saddukeerna tolka bibeln fel? Okunnighet om vad som står i 
bibeln.

c. 2 Timotheos 4:2-4 F – Vad orsakade förvrängda tolkningar här? Människors tolkning av bibeln 
styrs av våra egna begär.

d. Ordspråksboken 30:5-6 F – Vad är vi befallda att INTE göra? Att lägga till eller ta bort någonting 
från bibeln.

V. Bibeln och den yttersta domen – Johannesev. 12:47-50
a. F – Vem är domaren för alla människor på yttersta dagen? Jesu ord. 
b. F – Hur borde den övertygelsen påverka ditt liv?

a. Du skulle läsa bibeln dagligen.
b. Du skulle försöka lyda det som står i bibeln.
c. Du skulle dela bibelns budskap med andra människor.

 F – Är du villig att fatta ett beslut att acceptera bibeln som standard för hur du ska försöka leva ditt liv? Är du 
villig att ha som mål att läsa bibeln dagligen? När kan vi studera bibeln tillsammans igen?

(Utantillverser: 2 Tim. 3:16-17, Heb. 4:12, Joh. 12:48 (Joh. 17:21, Matt. 15:8-9))


