Kort disposisjon til hovedopplegg, Bibelen
MÅL: Konfirmantene skal lære at Bibelen er historisk troverdig og sann. De skal vite at kristne ser på
Bibelen som inspirert av Gud.
Introduksjon
-

Fortell at du har lest noe HELT utrolig i VG/annen tabloid presse. Fortell om en konkret,
aktuell sak. Spør om konfirmantene mener du bør tro at dette er sant. Hvorfor/ikke?
Poeng: Journalister i «Sladrepressen» har dårlig tid og kort deadline, de er kjent for å slurve
med å sjekke kildene av og til, ønsker å sjokkere for å tjene penger, etc.
Si at i dag skal dere snakke om Bibelen, og om hvorfor den er historisk troverdig og sann.

Hoveddel, viktige punkter å formidle
-

Vis filmklipp Bart Gets An F (The Simpsons: Greatest Hits).
Poeng: Da Bibelens bøker ble satt sammen, var prosessen grundig og troverdig.

-

Vi har vi mange flere kopier av bibelske fortellinger enn av de sekulære, og de gjenlevende
kopiene av de bibelske fortellingene er mye eldre enn tilsvarende kildemateriale som handler
om sekulære fortellinger.

-

Fire krav som alle måtte oppfylles for at et skrift skulle bli godkjent som en del av NT.
1. Øyevitne: Forfatteren måtte være et øyevitne eller ha hatt nær kontakt med et øyevitne.
2. Apostel: Forfatteren måtte enten selv være en apostel, eller en nær medarbeider til en
apostel.
3. Folk flest: Skriftet måtte allerede være i bruk i de fleste menigheter og være anerkjent som
et troverdig dokument av folk flest i kristne sammenhenger.
4. Jesus: Skriftet måtte inneholde det samme som Jesus selv hadde sagt og undervist.

-

Kristne tror at Bibelen er skrevet av mennesker, men inspirert av Gud. Autoriteten Bibelen
har for kristne, har sin grunn både i dens guddommelige opprinnelse og i prosessen som
avklarte hvilke skrifter som til slutt ble tatt med i Bibelen.

-

Hva Bibelen sier om seg selv. Del ut fakta-ark om Bibelen og arket «Bibelen om Bibelen».
Be så konfirmantene om å lese gjennom utvalgte bibelavsnitt og sammenfatte hva disse sier
om Bibelens autoritet. (Individuelt eller i mindre grupper).

Avslutning, med oppsummering
-

La konfirmantene fortelle med egne ord hvorfor Bibelen kan sies å være troverdig.
Bibelen bygger på historisk troverdige kilder.
Bibelen er inspirert av Gud, dvs Gud taler til menneskene gjennom den.
Gud tar sitt ord alvorlig.
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