Oppdag.
Gåstudie
dypere. Disippelgjøring
Induktivt bibel
Guds ord er en guide gjennom hele livet, og induktivt studie gir deg nøklene til å forstå guiden.
Induktivt studie, en metode som leder deg rett inn i Guds ord, uten å måtte gå gjennom andres
forståelse eller tolkning av teksten. Den inneholder tre ferdigheter: observasjon, tolkning og praksis.

OBSERVASJON oppdag hva det står
1

Begynn med bønn

2

Still de ”5 ene og 1N”

Bønn er ofte det manglende element i bibelstudie. Du skal nå få lære den mest effektive metoden du kan finne når de gjelder å studere Bibelen.
Men uten hjelp fra Den hellige ånd som kan forklare hva du leser er det bare det det er - en metode.

Tren deg på å alltid stille deg selv disse spørsmålene uansett hvilke avsnitt du studerer i Bibelen: Hvem? Hva? Hvor? Hvorfor? Hvordan? Når?
Disse spørsmålene er byggeklosser for å få en riktig observasjon, noe som er essensielt for å kunne tolke teksten korrekt.

3

Merk nøkkelord og setninger

4

Lag lister

5

Se etter kontraster og sammenligninger

6

Legg merke til tidsreferanser

7

Merk stedsnavn

MERK ALLE REFERANSER TIL FORFATTEREN I EN FARGE OG
MOTTAKEREN I EN ANNEN FARGE I ALLE BREVENE.

MERK
KONKLUSJONS
ORD
MERK TIDSREFERANSER


SETT TO
GRØNNE
STREKER
UNDER
STEDSNAVN

5

ͳǤ 
ǡͳ



8

Merk konklusjonsord

9

Gi hvert kapittel et tema

10

Peter

1 De eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som
ʹǤǡͳ
selv er en eldste og et vitne om Kristi lidelser og
͵Ǥ
har del i herligheten som skal åpenbares:
ǡͳ
ͶǤ 
2 Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere!

Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje,
¤ǡͳ
slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet.
ͷǤ 
3 Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har
ǡ
gitt dere ansvar for,
ͳʹ
men vær et forbilde for flokken.
Ǥ 
ǡͳʹ
4 Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få
Ǥ
herlighetens seierskrans som aldri visner.
Þǡͳ͵
5 Dere unge skal underordne dere de eldste.
Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For
Gud står de stolte imot,
MERK
men de ydmyke gir han nåde.
KONTRASTER
6 Ydmyk dere da under Guds mektige hånd,
så han kan opphøye dere når tiden kommer.
7 Kast all deres bekymring på ham,
for han har omsorg for dere.
8 Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen,
går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.
9 Stå ham imot, faste i troen! Dere vet jo at
MERK
deres søsken rundt om i verden
SAMMENmå gjennomgå de samme lidelsene.
LIGNINGER
10 En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud,

som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet,
han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og
stille dere på fast grunn. 11 Makten er hans i all evighet. Amen.
12 Med hjelp fra Silvanus, en bror jeg har tillit til,
sender jeg dette korte brevet jeg har skrevet
for å oppmuntre dere og vitne om Guds sanne nåde.
I den må dere bli stående.
13 Deres søster i Babylon sender sin hilsen,
hun som er utvalgt sammen med dere.
Det samme gjør Markus, min sønn.
14 Hils hverandre med kjærlighetens kyss!
Fred være med dere, alle som er i Kristus!
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GUD,
KRISTUS
DJEVELEN,
LIDELSE 
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Ord som ”derfor” og ”da” indikerer her er det trukket en konklusjon.
Dette bør du streke under i teksten.

(se bilde til venstre)
Et nøkkelord er et ord som er essensielt i teksten.
Nøkkelord og setninger er repetert for å overbevise
om forfatterens poeng eller hensikt med å skrive.
Om et nøkkelord blir tatt bort, mister teksten sitt
innhold. Legg merke til at ordet lidelse er brukt i
tre ulike former i 1. Peter 5. Nøkkelord kan bli
merket ved å bruke symboler, farger, eller en
kombinasjon av begge to.

Å lage lister kan være det mest opplysende du gjør
mens du studerer. Lister viser oss sannhetene og
setter fokus på viktige konsepter. 1. Peter 5:2-3
inneholder et eksempel på en enkel liste om de
eldstes rolle, vist ved å nummerere det i teksten.
Det er også til hjelp å lage lister om hva du lærer
om hvert nøkkelord eller den personen du merket.

Kontraster og sammenligninger bruker svært
beskrivende språk for å hjelpe oss å huske hva vi
har lært. Du finner et eksempel i vers 8, der Peter
sammenligner djevelen med en brølende løve.
Peter viser også kontrasten mellom Guds holdning
overfor de stolte og de ydmyke.
Forholdet mellom tidsreferanser og hendelser gir
ofte lys over den egentlige meningen med teksten.
Å merke tidsreferanser vil hjelpe deg å se større
helheter, eller hendelsestidspunktet og lede til en riktig
tolkning av Skriften.
Ofte er det en hjelp å merke stedsnavn, noe som
forteller hvor hendelsen skjedde.

Tema for et kapittel vil sentrere seg om hovedpersonen, hendelsen, undervisningen, eller tema i det aktuelle avsnittet i Bibelen.
Du vil ofte finne et tema ved å repetere nøkkelordene og listene du har laget. Prøv å formulere tema kort og konsist, og bruk ord fra teksten.

LFL - Lekser for livet

Hva var hovedessensen i kapittelet? Ram det inn og merk det med ”LFL.” Dette vil jeg huske! Observasjonene du har gjort skal nå lede til praksis.
Legg så en plan for hvordan du kan la det bli en del av ditt liv.

TOLKNING oppdag hva det betyr
Mens observasjon leder til forståelse om hva Guds ord sier, går tolkning et skritt videre og hjelper deg å forstå hva det betyr.
Følgende punkter vil hjelpe deg å tolke Bibelen riktig:

1

Husk at konteksten råder.

Dersom du legger et godt grunnlag med å observere vil du være forberedt til å se på hvert vers i lys av de omliggende versene, boken
du finner dem i, og hele Guds ord. Hele tiden mens du leser spør du seg selv: Samsvarer min tolkning av dette avsnittet i Skriften med
tema, hensikten og strukturen i den boken det står i? Samsvarer det med andre skriftsteder om samme tema? Har jeg fått med den
historiske og kulturelle kontekst? Ta aldri et skriftsted ut av sin kontekst for å si hva du vil det skal si. Oppdag hva forfatteren vil si:
ikke legg noe til meningene hans.

2

Se alltid etter hele veiledningen i Guds ord.

3

Husk at skriftstedene ikke motsier hverandre.

4

Ikke baser din overbevisning på et utydelig avsnitt i Skriften.

5

Å tolke skriften bokstavelig.

6

Se etter den enkle betydningen av avsnittet.

Når du kjenner Guds ord godt vil du ikke akseptere en undervisning bare fordi noen har brukt et eller to isolerte vers for å underbygge
det. Du blir istandsatt til å til å oppdage om undervisningen er bibelsk eller ikke. Ta rikelig til deg av Guds ord; det er ditt vern mot
vranglære.
Husk at hele Skriften er innblåst av Gud. Derfor vil aldri skriftsteder være selvmotsigende. Du kan likevel noen ganger ha vanskeligheter
med å forene to tilsynelatende selvmotsigende sannheter som Skriften lærer, slik som Guds suverenitet og menneskers ansvar.
Ikke dra en undervisning lenger enn det Gud gjør. Ha et ydmykt hjerte, og kom framfor Gud i tro til det han sier, selv om du ikke forstår
det, eller kan forene det helt i øyeblikket.

Et utydelig avsnitt er et avsnitt der meningen er uklar eller ikke lett å forstå. Fordi disse avsnittene er vanskelig å forstå, selv om hele
prinsippet om tolkning er brukt, bør de ikke brukes som basis for å etablere et prinsipp.

Gud snakker til oss så vi kan kjenne sannheten. Ta derfor Guds ord i sin naturlige form. Se først etter den klare undervisningen, ikke en
skjult mening. Forstå og oppdag billedtale og tolk dem deretter.
Ta i betrakting hva som er sagt i lys av den litterære stilen. Du vil for eksempel finne flere lignelser og metaforer i poetisk og profetisk
litteratur enn i historiske eller biografiske bøker. Tolk derfor avsnitter i skriften i henhold til sin litterære stil.
Noen litterære stiler i Bibelen er: Historiske - Apostlenes gjerninger, 2. Mosebok; Profetiske - Johannes Åpenbaring, Jesaja;
Biografiske – Lukas; Didaktisk/ pedagogisk – Romerbrevet; Poetisk – Salmene; Brever - 2. Timoteus; Ordspråk – Ordspråkene.

Prøv alltid å forstå hva forfatteren hadde i tankene når du tolker et avsnitt av Bibelen. Ikke bland sammen vers for å støtte opp om en
mening som ikke er tydelig undervist. Om ikke forfatteren av en spesiell bok indikerer at det er en annen mening med det han sier,
så la avsnittet snakke for seg selv.

PRAKSIS oppdag hvordan det fungerer
Det første skrittet i praksis er å finne ut hva Guds ord sier om et hvilket som helst tema gjennom en nøyaktig observasjon og
riktig tolkning av teksten. Når du så har forstått hva Guds ord lærer, er du selv forpliktet overfor Gud til å akseptere sannheten
og leve den ut. Bibelen vil alltid lære oss hva som er rett, vise oss hvor vi hvor vi gjør feil, hvordan vi kan bli korrigert,
og utruste oss til gode gjerninger.
2. Timoteus 3;16-17
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