
Bibelen viser veien 

Mange som leser dette er kanskje døpte og konfirmerte og har 
vært med i kristent barne-og ungdomsarbeid. 

Kanskje kommer du før eller senere til at du vil bruke Bibelen? 
Bibelen er viktig! Den viser vei på livsveien til den enkelte av 

oss. 
Jeg har prøvd å hente fram svar fra Bibelen på noen av de aller 

viktigste spørsmål som finnes. 
Kanskje er det andre spørsmål som brenner for deg. Prøv da å 

finne svar ved hjelp av Bibelen. 
 
 
 
 

1.     HVA ER DET SENTRALE l KRISTENDOMMEN? 
1. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh 3,16. 
2.     HVOR GÅR DEN VEIEN SOM FØRER TIL GUD? 

2. Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» 
Joh 14,6. 

3.     HVA KREVER GUD AV MEG? 
3. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv. Luk 10,27. 
4.     HVOR ALVORLIG SER GUD PÅ SYNDEN? 

4. Den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle. 
Jak 2,10. 

5.     HVA SKAL JEG GJØRE NÅR JEG HAR SYNDET? 
5. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og 

renser oss for all urett. 
1 Joh 1,9. 

6.     HVA HAR JESUS GJORT FOR MEG? 
6. Han ble såret for våre overtredelser og knust forvare misgjerninger. Straffen lå på ham, for 

at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. Jes 53,5. 
7.     HVA SKJEDDE DA JEG BLE DØPT? 

7.  Han (Gud) frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd. Tit 3,5. 
8.     HVA SIER JESUS TIL DEN SOM ER KOMMET BORT? 

8. Jesus sier: «Den som kommer til meg, vil jeg ikke støte bort.»Joh 6,37. 
9.     HVORDAN SKAL JEG FÅ HJELP TIL Å LEVE SOM EN KRISTEN? 

9. Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene. Apg 
2,42. 

10.   HVORFOR KAN JEG IKKE VÆRE EN HEMMELIG KRISTEN? 
10. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har 

oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Rom 10,9. 
11.   HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG Å HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? 

11. Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Rom 
10,17. 

12.   HVORDAN KAN JEG BLI SIKKER PÅ AT DET BIBELEN SIER ER SANT? 
12. Jesus sier: «Den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud.» Joh 7,17. 

13.   HVA ER BAKGRUNNEN FOR KONFIRMASJONSTIDEN? 
13. Jesus sier: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til 

disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sonen og Den Heilage Ande, og lærer dem å 



holde alt det som jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. » 
Matt 28 18-20 

14.   HVORDAN KAN JEG MØTE FRAMTIDEN? 
14. Gud sier: «Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jer 29,11 

 

Andre bibelord du kan bruke: 
-  Når du tviler på deg selv: 

Fil 1,6: Jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den. 
-  Når du er oppgitt: 

Matt 11,28: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. 
-  Når du vil trøste en annen: 

1 Pet 5,7: Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. 
-  Når du er i tvil: 

Joh 6,68: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. 
-  Når du vil vitne om Jesus: 

Apg 4,12: Det er ikke frelse i noen annen. 
-  Når du vil vende om til Gud: 

Luk 15,21: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være 
ditt barn. 

-  Når du er redd for fortapelsen: 
Sal 139,23-24: Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om 

jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei. 
-  Når du kjemper med synden: 

Hebr 2,18: Fordi han (Jesus) selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. 
-  Når du er bekymret: 

Fil 4,6: Vær ikke bekymret for noe. Men legg alt dere har å be om fram for Gud i bønn og 
påkallelse med takk! 

-  Når du vil gå til nattverd: 
1 Kor 10,16: Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Brødet 

som vi bryter, gir det ikke del i Kristi legeme? 
-  Når du er glad: 

Sal 103,1: Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. 
-  Når du vil tjene Gud: 

Kol 3,23: Alt dere gjør, skal dere gjøre villig, som for Herren og ikke for menneskene. 
-  Når du tenker på fremtiden: 

Sal 37,5: Legg din vei i Herrens hånd, og stol på ham, så griper han inn. 
-  Når du tenker på døden: 

Joh 11,25: Jesus sier: «Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han 
enn dør. » 
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