


lntroduksjon, hva er TBS?

Hvem er Gud?

Hvem er Jesus?

Hva da med Den Hellige Ånd?

Bøkenes bok

Etikk og moral

Hva er vitsen med
menigheter og kirker?

Få mest mulig ut av livet!



@ Hvem er Gud?
@ Finnes Gud?
@ Hvordan er Gud?
@ Stammer vi fra

apene?

@ Er livet et sjakkspill
mellom Gud og
djevel?

@ Gud har en plan for
alle mennesker!

Det er et spørsmål som mennesker til alle tider
har spurt seg selv, alt fra enkle huleboere til
filosofer i antikkens Hellas. Er Gud en kraft?
Er han en tanke?
Er han en sjakkspiller?
Mange har forsøkt å lage bilder av Gud, ut
fra sine egne ønsker om hvordan Gud bør
VæTE.

Når kristne snakker om Gud, med stor G, så er
det Gud, Gud skaperen, Faderen, eller på

hebraisk, Jahve. Gud er han som Jesus ka1ler
Faderen, og som bibelen kaller Gud.
Selv om alle religioner har laget seg et bilde av hvem Gud
er og kaller ham for Gud, så er det ikke selve GUD som de tilber.
F.eks. Allah betyr også Gud på arabisk, men det bildet som muslimene
har på ham, stemmer ikke overens med det bildet som bibelen gir av

Gud, selv om muslimene mener at de tilber Abrahams Gud.



Bla opp og finn ut hvem Gud er.
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Finnes ffiæ#ffi
Bibelen diskuterer ikke om Gud finnes. Den
presenterer ham med den største selvfølgelighet.
Den lovpriser ham istørste undring.

Forskjellige svar på
spørsmålet om Gud finnes:

VET IKKE - de kalles agnosrikere

NEI - de kalles ateister

JA - Ae kal1es troende

JA...JO..M U LIG...TROR
DET... - slik svarer de aller fleste.

Bibelen overser ikke at det er noen som
tviler på at Gud er til og også fornekter
det.

Lææ sæ$ær* "$4

Herre, du ransaker meg og kjenner meg.

Enten jeg sitter eller står opp, såvet du
det. Langt borte fraforstår du min
tanke.

Enten jeg går eller liggea ser du det, du
kjenner nQye alle mine veier
For det er ikke et ctrd på min tunge - se,

Herre, du vet det alt sammen.

Bnkfra og Jbrfra omgir du meg, du
legger din hånd på meg.

Å forstå dette er for underlig for meg,

det er.for hqyt, .jeg makter det ikke.
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Selve skaperverket vitner om at Gud
finnes. Mange er de som har forsøkt å
finne svaret på selve livets eksistens, og
selv med dagens teknologi og
klonemetoder har man ikke klart å finne
opp selve livet. Man har bare kunnet bruke
naturens egen mekanisme til å
reprodusere seg selv, til å klone.

Bare Gud kan skape liv ut av intet



Bia opp og finn noen av bibelens argumenter for 
Guds eksistens 
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r Gud? 

På hebraisk beskrives Gud i hele 

13 forskjel/ige varianter. 

Det er ikke 13 forskjellige Guder det er 

snakk om, men 13 egenskaper hos Gud, 

som beskrives i navnet. 

- Den sterke, sanndrue, 
trofaste. 

.. - Den høyste Gud. 

- Livgiveren, han som 
tilfredsstiller alle behov, forsørger. 

' . - Jeg er den jeg er. 
Den sel veksisterende som åpenbarer seg 
selv. 

. - Herren mesteren 

- Den selveksisterende 
som åpenbarer seg selv som vår forsørger. 

. - Den selveksisterende 
som åpenbarer seg selv som vår 
helbreder. 

- Den selveksisterende 
som åpenbarer seg selv som vår seier og 
befrier. 

-Den 
selveksisterende som åpenbarer seg selv 
som adskiller og helliger. 

-Den 
selveksisterende som åpenbarer seg selv 
som rettferdighet. 

-Den 
selveksisterende som åpenbarer seg selv 
som vår fred. 

. - Den selveksisterende 
som åpenbarer seg selv som vår hyrde. 

- Den 
selveksisterende som åpenbarer seg selv 
som den all tid nærværende. 

For Hebreerne betyr navn alltid noe. Det forklarer en karakter, et kali og en 
:ramtid. Gud forandret engang navnet på en kar, nemlig Abram. Gud gav ham 
et laf te om å bli far til mange folk, og det er det hans nye navn betyr, MANGE 
r=OLKS FAR. Hva betyr ditt navn? 



Bia opp og finn noen av Guds egenskaper i disse 
bibelversene . 
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~ GUD? 
5tammervi fra 


Darwin heter mannen som for over hundre år siden 
introduserte evolusjonsteorien, som fra hans side var en 
teori om hvordan jorden ble til. Darwin selv håpet at 
fremtidige forskere ville finne [ossiler og bevis for sin egen 
teori. Dette har ennå ikke skjedd, men allikevel undervises 
alle norske elever i hans teori, som om det var fakta . Man 
har en nå ikke funnet de såkalte ,<missing links». Det 
forskerne leter etter er rett foran øynene deres, men" DU 
SER DET IKKE FØR DU TROR DET!» 

B ibelens første vers sier: «l 
begynnelsen skapte Gud ..» . Se 
Jeg rundt! Det finnes mange 
dode ting, ting som vi har laget. 
B iler, stoler, jakker og bukser. 
\len ingenting av di sse tingene 
ble til av ingenting. De er laget 
<.1\ noe som fra før har vært til. 
Gud skapte verden. 

'\ar ble jorden kapt? 

Bi belen sier i grunnen ikke annet 
~ n n at det var «i begynnelsen .. » 
Bibelen er ikke en lærebok i 
m rurvitenskap, selvom mange 
.ok hadde ønsket at den var det, 
-.'! \i slapp å lure så mye på di sse 
·:ngene. Så vi hadde noe «å slå i 

d et med» i naturfagtimen. 
Bi belen er mer opptatt av 
r:1 nneskets forhold og posi sjon i 

-: :lpelsen enn i detalj hvordan 
_~( ;; kjedde. 

1. Vi ble skapt til å leve i 
samfunn med Gud. Mennesket 
sammenliknes ikke nedenfra . Vi 
er ikke det høyes te dyret. Vi 
sammenliknes ovenfra. Vi er lik 
Gud. Vi gjenspeiler Guds 
kjærlighet og visdom. 

2. Menneskene ble også skapt til 
å leve i samfunn med andre 
mennesker. Vi er ikke bare 
mennesker men også 
medmennsker. 

3. Menneskene er Guds 
forvaltere av jorden. Vi står 
ansvarlig ovenfor Gud i forhold 
til hvordan vi har passet på, eller 
rettere; 
forvaltet hans skaperverk. 

«Herren Gud formet 
mennesket av jord fra 
marken og blåste livspust i 

hans nese.» 
1. Mosebok 2,7 

Evolusjonsteorien 
prØver å forklare verden 
og det rundt oss etter 
ideen om at dyr og 
planter utvikler seg. Det 
at noen type dyr ikke 
lever lenger er fordi 
andre Ulviklet seg videre, 
og da dør de svake ut. 
Hitler brukte dette som e t 
argument for utryddelsen 
av jøder. de var «et svakt 
ledd i utvikl ingen ». 

C''' radiokarbon måling 
er en utbredt måte å måle 
alder på stein og fossiler. 
Dette fordi C" har en 
rask halveringstid i 
forhold til mange andre 
radioaktive stoffe r. 
Dermed kan man måle 
omtrent alder på saker og 
ting. Et av problemene er 
at det er da underforstått 
at mengden av C" er 
konstant gjennom alle 
disse årene. 
Det er ikke nødve ndigvis 
ret!. man har hattlevende 
rotter i bur som har blitt 
målt til en alder av fle re 
hund re tusen år gamle I 
De har rett og slett fått 
f6r med lite C"... hmm. 



SKAPT PA 6 DAGER... er det mulig?
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1. Gud skapte virkelig alt På
6 dager, slik det står.

Pt"oblenz: Det er vcLnskelig Jrtr
oss å.ftrtte at del er mulig.

2. Ordet dag, må forståes

som en tidsperiode, det vil si

at skapelsen fant sted over et

lengre tidsrom. Man kan
bruke 2. Pet. 3. 8 som
argument. (For Herren er en

dag som 1000 år)
Problem: Dette er en måte å

im6tt ekomme ev rs lusi tt n s læren

på, eller tirlsberegningen som

mun brwker Det bl.ir allikeve!

bare et pluss på 6-7 tusen år.

3. Da Gud åpenbarte dette for
forfatteren av boken, så

vedkommende det som endte

i lBpet av en uke. En ting
hver dag.
Problem: trngenting i bihelen
tilsier at del er slik det
skjedde.

4.Deter et gap På mange
millioner av år mellom vers 1

og 2 i l. mosebok, og at det
var i denne perioden at f.eks
dinosaurene eksisterte.
Problem: Det blir tlet snwnrc

sam den.forrige, ct det ikke

er ruten.ting sont ksn st(|tte en

slik tanke oru dette i bibel'en"

Dessverre er det mange
velmenende kristne som i et

forsøk på å tilnærme seg

utviklingslæren, stadig
kommer opp med forskjellige
tolkninger. Del eneste vi som

kristne egentlig trenger å

gJøte, er å se etter sannheten i

bibelen og ikke tvile På at vi
er skapt av Gud med en

hensikt og en plan. Vi er ikke
blitt til gjennom en utvikling,
fra en amøbe i havet og frem
til i dag.

Om det er så at Gud skaPte

jord og himmel På seks

dager, så var vel ikke det
vanskelig for Ham. Hvorfor
brukte han så lang tid som

seks dager...

(o.6>Wl
lJtt'.
Hva mener foltr
flest om id6en
om at Gud har
skapt oss?
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fossiler er vanskeligere å forklare enn andre.



Bla opp og finn ut hvordan alt er blitt til. Skriv ned i

stikkord hva disse bibelstedene forteller deg:



..Gud så på alt det han hadde gjort,

og se, det var overmåte 9odt."
1. Mos. 1.31.

ffir v*rdæn #ffiC?
Det skier mye vondt i verden i dag. Vi må
skille mellom to slags ondskaP:

@ Xrig, ran, drap og voldtekt er alt
menneskers verk. Menneskene bruker sin

frihet til å gjgre onde ting. Under 2.

verdenskrig ble 6 millioner jøder drept i
gasskamre. Det er bare en måte å beskrive det

på: DJEVELSK. I det nye testamentet
beskrives alltid det onde som djevelens verk.
Det blir lettere å forstå all ondskap hvis vi
regner med at djevelen finnes, selv om mange

påstår at det er oss kristne som har funnet på

ham for å ha noen å skylde På.

@ Mye ondt skjer rett og slett fordi denne

verden er i ferd med å 6delegges av ondskap
og egoisme, og egoisme kommer fra
djevelen. Det er kanskje hans stØrste våpen i

kampen for å myrde, stjele og ødelegge
menneskene. F.eks. er det på grunn av

egoisme at folk sulter i Afrika, man kaller det

gjerne en tØrkekatastrofe, men om ikke
egoisme hadde hindret resten av verden fra å
hjelpe fattige land, ville ingen behpve å sulte.

Er fuet etsj okkspill, rnellorn

Hvordan kom det onde inn i en
verden som Gud hadde skaPt god?

Bibelen sier at bak det onde, står DEN onde.

1. Mos.3 forteller om hvordan menneskene

lot seg friste av Guds motstander, og det

onde, kalt synden, kom inn i verden.

Ble den onde skapt for å balansere universet
med det onde og det gode, slik kineserne
kaller ying og yang?
Djevelen er ikke Guds likemann. Det står

om ham at han brukte å hete Lucifer og var
en av de største og flotteste englene. Likeson
menneskene, er englene skapt med egen vilje
og denne engelen begynte å la stolthet
komme i hjertet sitt. Han ville til slutt være

lik Gud, og tok med seg en tredjedel av

englene i himmelen i et opprgr mot Gud. IIar
og hans medsammensvol'Tle ble kastet ut av

himmelen. (Les. Jesaja,14. 12-14)

Det er disse som i 1. Mos. 6. 1-4 parer seg

med jordens dgtre, og satan blir kalt deres

leder. Hans navn satan betyr anklageren, og

han er menneskets anklager.
Satan er han som fristet Jesus i @rkenen og

kalles <<denne verdens fyrste>>.



Hværn har $kylda?
Når det hender en alvorlig ulykke, spør en

nesten alltid:< Hvorfor hendte dette?> Det

er et sv4rt naturlig spørsmål for oss å

stille. Vi spør hvorfor vi lever. Vi spør om

hvor verden er kommet fra. Vi sp@r etter

årsaken til ulykker som rammer oss.

Man hører mange forskjellige svar:

- Det var Gud som giorde det.

- Det var menneskets egen skyld.

- Det var skjebnen.

- Det var djevelens verk.

- Det var helt tilfeldig.

Bla opp og finn noen av djevelens

Gud er virksom i verden, og han er ute

etter å gjøre oss godt. Det er ikke slik at

alt som skjer er Guds vilje, men han kan
gjgre noe med oss gjennom alt som skjer.

Vi er også gitt fri vilje av Gud, så helt
uskyldige er vi nok ikke selv, og til slutt er

også djevelen virksom, og hans plan er å

myrde, stjele og @delegge.

er



Woeiltfetdig'Hanharenfuttkommenplaniatthangjør'ldager
Gud i ferd med å futtføre sin fretsespøi ry b"?!::?t:?.i^:y i1i:ud 
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uuo Ireru IIIYU a I' ' lÅ"' nan giort den kient'( Efes' 3'9)
hemmetig. Men ved Den Hellige Ana

Guds frelsesPlan gjelder alle

mennesker' " Han som vil at alle

mennesker skal bli frelst og lære

sannheten å kjenne'" 1'fim' 2'4'

h4vmrdeffi h*#Yffitæ det?
Guds plan 1å klar da mennesket falt i synd'

Gud vitte gjenopprette og gi oss del i en

fullkommen frelse'

Gud gikk fram på den måten at han valgte ut

et foik, Abrahams etterkommere' Israel' Dette

folket gav han loven' Dette folket skulle etter

CoA, itun vise aile andre folk at Gud er god'

og at Gud er den Han er'

Vid lou"n ble det klart for alle at mennesket

er syndig. << Loven framkallet Guds vrede'>>

Rom. 4,*t+. <<Loven kom for å giBre fallet

st@tre,>> Rom. 5, 20'

låu"ns hensikt var il gtr@re det klinkende klart

ut ui uu, syndere. Ingen klarte å holde Guds

lov.

ffiud sæffidtffi Jæ$u$
<<Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn' født

av en kvinne og tøAt under loven' Han skulle

kjøpe dem fri som stod under loven' så vi

kunne få barnekår'> Gal' 4' 4-5'

Alle som tror på Jesus blir frelst og får del i

det evige liv. Dette gjelder både jøderog

hednin*ger. Disse kalles menigheten' eller

bruden.



Jesus kommer igjen
Vi tror vi lever i endens tid, avslutningen av

nådens tidsalder. Mange tegn forteller oss at

Jesus kommer snart. Plutselig er han her,

usynlig for andre enn de troende. Han skal

hente oss. Ikke i en UFO. men slik som

disiplene så ham forlate jorden i Ap. gJ. 1.

Dette kalles bortrykkelsen. Jesus sier det i
Matl.24, <da skal to gå ute på marken og en

bli igjen...>
Bruden (som er et bibelsk bilde på alle de

kristne) skal feire bryllup i himmelen. Jesus

er brudgommen. Da skal alle troende fh mØte

Jesus, i den første oppstandelsen. Det blir en

stor fest.

lsrael
Fra dette folket kom Messias, Jesus, som er

verdens frelser. Guds plan for Israel er ennå

ikke slutt. De hører med i hans plan helt fram

til slutten. Profetene i GT forutsa at landet

skulle gjenopprettes.
I dag er Jødene tilbake i Israel etter nesten

2000 år uten eget land.

Jesus skal opprette sitt tusenårsrike på

jorden, og da skal det være fred påjorden i
alle disse årene, fordi satan og hans demoner

er bundet. Dette er etter bortrykkelsen av de

kristne. Deretter skal de slippes 16s for en

kort tid, og så skal Gud skape en ny himmel
og en ny jord.

ffir"i gh*terl beg3'ffineq"...



Bla opp og finn ut hva det står om Guds
frelsesplan.




