
Søndag 16. mai – Ingunn Magnus 

 

Bibelens rolle i en disippels liv 

 
Hvorfor skal vi lese bibelen? 

1. For å forstå vårt samfunn; Jesus er den mest innflytelsesrike personen 

som har levd. Hans lære har påvirket vårt samfunn; det være seg 

skolevesenet, sykeomsorgen, rettsvesenet og hvordan året vårt er bygget 

opp.  

2. Fordi Jesus gjorde det 

3. For å bli bevart og vokse i Ham 

4. For å ikke bli lurt bort i fra Gud 

 

Hvordan skal vi lese? 

M – mediter og memorer 

A – anvend ordet i ditt daglige liv 

B – be ut bibelen. Be bibelvers over situasjoner og personer 

D – del ved å skrive ned og dele med andre det du har lest 

 

Les teksten: Apostlenes gjerninger 8. 26 - 31. (Les gjerne ut kapittelet) 

  

Filip og den etiopiske hoffmannen 

26En engel fra Herren talte til Filip og sa: «Gjør deg klar og dra sørover på 

veien fra Jerusalem til Gaza.» Dette er en øde strekning. 27 Filip gjorde seg i 

stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embetsmann som 

hadde tilsyn med skattkammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde 

vært i Jerusalem for å tilbe. 28Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste 

fra profeten Jesaja. 29Da sa Ånden til Filip: «Gå bort til vognen og hold deg tett 

opptil den.» 30Filip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, 

spurte han: «Forstår du det du leser?» 31«Hvordan skal jeg kunne forstå», sa han, 

«når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Filip komme opp i vognen og sette 

seg ved siden av ham.  

 

Spørsmål til samtale 

1. Hvordan reagerte du på talen? Hva utfordret deg mest? 

2. Hvordan er dine rutiner rundt bibellesing og hvorfor er de akkurat slik? 

3. Hva slags forhold har du til bibelen? Anser du den som Guds ord til menneskene eller er det bare 

menneskers ord om Gud? 

4. Hvilken rolle har bibelen spilt i ditt liv så langt? 

5. Hvordan kan vi som gruppe hjelpe hverandre til å lese og forstå bibelen?  

6. Hva stoppet du opp ved i fortellingen om Filip og den etiopiske hoffmannen? Hvordan kan du 

anvende det i ditt eget liv? 

 

«Jesus sa da til jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine 

disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri».      

Johannes 8.31-32 
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