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Vi tror att Bibeln är Guds eget Ord, vår yttersta auktoritet. Vi 
vill bygga allt vi gör på Bibeln. Utifrån den grunden vill vi 
lyssna in Guds tilltal för oss idag. Den Helige Ande talar till oss 
och vi vill höra vad Han säger. Vi överlåter oss att gå dit 
Anden leder och göra det Han visar. 
  



Bibelns betydelse för den kristna tron 
”Hur kan man veta något om Gud? Det kristna svaret på den frågan är att 
Gud har uppenbarat sig, inte bara i naturen och i samvetet, utan på ett 
särskilt sätt genom att gripa in i världshistorien för att göra sig känd.  
Rent tankemässigt förefaller det naturligt att Gud på sätt skulle träda i 
förbindelse med oss människor – om han nu finns och om han vill oss 
något och har en mening med att vi blivit till. Det är detta som enligt 
kristendomen har skett. Gud har ingripit i världens historia genom en lång 
rad inbördes sammanhängande händelser, som vi kallar 
frälsningshistorien. Dit hör att Gud utvalde Israel, fostrade det genom sina 
profeter och gav det sin lag och sina löften. När marken var förberedd 
sände han sin egen Son som dog och uppstod för vår egen skull, 
grundade sin kyrka och sände oss sin Ande.  
Om allt detta berättar Bibeln. Bibelordet har därför en grundläggande 
betydelse för den kristna tron. Det är kristen övertygelse att Gud har givit 
oss denna bok för att så kunna tala till alla tider och alla folk om sig själv 
och sin frälsning. Här har han låtit oss veta sådant, som vi annars inte 
skulle kunna veta, men som vi måste veta för att kunna komma i ett rätt 
förhållande till honom.  
Det är kristen erfarenhet och kristen övertygelse, att man i Ordet möter 
Gud på ett sätt som man annars icke kan göra. Där får man kunskap om 
Gud, om hans väsen och om hans planer, om hans väg till oss och om vår 
väg till honom. Man kan aldrig få en jämförlig kunskap genom den 
uppenbarelse, som finns i naturen och i samvetet. Det har aldrig varit 
Guds mening att den uppenbarelsen skulle räcka. Om man ”firar sin 
gudstjänst i naturen”, så kan man visserligen få en förnimmelse av Guds 
majestät och höghet. I samvetet kan man stundom mycket starkt uppleva 
hans helighet. Men man kan icke lära känna hans verkliga väsen, den 
kärlek som gör det möjligt också för oss syndare att få allt förlåtet och 
leva i gemenskap med honom.” 

- Bo Gierts, Trons ABC 





 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


