
Bibeln – Guds ord

Vad menar vi när vi säger att Bibeln 

är Guds ord?



För evigt, Herre, står ditt ord fast 

i himlen. Från släkte till släkte 

varar din trofasthet. Du har 

grundat jorden och den ska bestå.

PS. 119:89-90



Guds väg är fullkomlig, Herrens ord är 

rent. Han är en sköld för alla som flyr 

till honom. 

Vem är Gud förutom Herren, vem är en 

klippa utom vår Gud? Gud, du rustar 

mig med kraft och gör min väg 

fullkomlig.

PS.18:31-33



Jesus svarade:

”Det står skrivet: Människan lever inte 

bara av bröd, utan av varje ord som 

utgår från Guds mun.”

Matt.4:4



Guds ord är levande och verksamt. Det 

är skarpare än något tveeggat svärd och 

genomtränger tills det skiljer själ och 

ande, led och märg, och det dömer över 

hjärtats uppsåt och tankar. 

Hebr.3:12



Hela skriften är utandad av Gud och 

nyttig till undervisning, tillrättavisning, 

upprättelse och fostran i rättfärdighet, så 

att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl 

rustad för varje god gärning.

2 tim.3:16-17



Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, 

tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att 

gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Folkbibeln 2015

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man 

undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, 

så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för 

alla slags goda gärningar. 
Bibel 2000



Utandad – Inspirerad av 

θεόπνευστος
Theopneustos

theh-op'-nyoo-stos

Theo = Gud

Pneu = Andning



Hela skriften är utandad av Gud och 

nyttig till undervisning, tillrättavisning, 

upprättelse och fostran i rättfärdighet, så 

att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl 

rustad för varje god gärning.

2 tim.3:16-17



•Vad säger bibeln om Guds ord?

•Vad säger texterna om Gud?

•Vad säger texterna om människan?

•Hur förhåller jag mig till bibeln som Guds 

ord i min egen efterföljelse? Vad får det för 

konsekvenser?



Våga leva bibliskt



Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han 

sade till kvinnan: "Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i 

lustgården?"

Kvinnan svarade ormen: "Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om 

frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid 

den, för då kommer ni att dö." Då sade ormen till kvinnan: "Ni ska visst inte dö!

Men Gud vet att den dag ni äter av den 

kommer era ögon att öppnas, 

och ni blir som Gud med 

kunskap om gott och ont."

1 mos.3:1-5
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Men Gud vet att den dag ni äter av den 

kommer era ögon att öppnas, 

och ni blir som Gud med 
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För evigt, Herre, står ditt ord fast 

i himlen. Från släkte till släkte 

varar din trofasthet. Du har 

grundat jorden och den ska bestå.

PS. 119:89-90


