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INTRODUKSJON / KONTAKTINFORMASJON

Velkommen til
Norsk Bibelinstitutt!

Fjernundervisning som formidler nye perspektiver, men varige verdier!

Norsk Bibelinstitutt (NBI) tilbyr 23 ulike kurs innenfor områder som bibel, hjem og familie, livsmestring og helse 
og livsstil. Det er kurs for barn, ungdom og voksne. 

Kursene er gratis, men i noen tilfeller koster tilleggsmateriale litt, for de som ønsker å kjøpe det. Det er ingen 
forpliktelser forbundet med studiet. Du studerer etter din egen timeplan. Når du begynner som studiedeltaker, tilbys 
du å ta ett kurs om gangen. Når du har kommet godt i gang, er det mulig å legge til flere kurs etter hvert. 

Det er enkelt å studere ved NBI! Du kan melde deg på kurs online, over telefon, eller pr. brev. Mange av kursene 
tilbys både som papirkurs og som nettkurs. Du indikerer hva du ønsker. På nettet styrer du det mye selv. Velger 
du papirkurs, vil vi så snart vi får din påmelding, sende deg en introduksjonspakke som blant annet inneholder det 
første kursbrevet, svarark og returkonvolutt.

Bla igjennom denne katalogen og gjør deg kjent med Norsk Bibelinstitutts tilbud. Til enhver tid er det hundrevis av 
personer og flere studiegrupper som arbeider med NBIs ulike kurs. Du finner sikkert noe som passer for deg også. 
Et raskt blikk på kategoriene under hver kursoverskrift forteller deg om kurset er hva du er ute etter. Når det gjelder 
vanskelighetsgrad 1-5 er 1 det letteste og 5 det vanskeligste.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon! Du kan også finne mye informasjon om NBI og kurstilbudene på  
www.norskbibelinstitutt.no.

Med vennlig hilsen

Kjell Aune

Rektor

Kontakt
Postboksadresse:
Norsk Bibelinstitutt
Postboks 133
3529 RØYSE

Besøksadresse:
Røyseveien 41
3530 RØYSE

Telefon:
32 16 16 32

E-post:
post@norskbibelinstitutt.no

Internett:
www.norskbibelinstitutt.no
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KURSINFORMASJON / INNHOLD

Innhold
Introduksjon  side 2

Kontaktinformasjon  side 2

Innholdsoversikt side 3

Kursinformasjon side 3

Bibelkurs side 4

 Arkeologien og Bibelens verden side 4

 Bibelen – en levende bok side 5

 Englene side 6

 Ny start i livet side 7

 Menneskesønnen side 8

 Paulus side 9

 Romerbrevet side 10

 Livet med Gud side 11

 Ærlig talt, Gud! side 12

 Jeg søkte og fant … side 13

 Bibelen svarer side 14

 Profetiens verden side 15

 Profeten Daniels bok side 16

 Patmosvisjonen side 17

 Johannes’ åpenbaring side 18

 Adventist side 19

 meg@Gud side 20

 Aktiv Bibel side 21

Livsstilskurs side 22

 Helse side  22

 Ta styringen på livet side 23

 Sammen om livet side 24

 Barnet mitt og jeg side 25

Bibelkurs på andre språk side 26

 Discover (engelsk) side 26

 Amharisk (etiopisk) side 27

Ansatte  side 28

Påmeldingskupong  side 28

Om Norsk Bibelinstitutt side 29

Hope Channel Norge side 30

Ressurser  side 31

Lett å bestille kurs fra NBI
• Fyll ut kupongen på side 28 i denne katalogen (kan sendes 

portofritt i Norge)

•  Hvis du har fått en kursbrosjyre, kan du fylle ut 
svarkupongen i den

•  Send et brev til kontaktadressen på s. 2

•  Ring 32 16 16 32

•  Bruk internett (www.norskbibelinstitutt.no) – her 
finner du informasjon, kursbeskrivelser og elektronisk 
påmeldingsskjema

Enkelt å studere
Papirkurs:
1.  Les studiebrevet nøye, gjerne to ganger

2.  Skriv navn og adresse på svararket

3.  Fyll ut svararket

4.  Legg svararket i returkonvolutten du har mottatt. Sett på 
frimerke og send den til NBI

5.  Når vi har gjennomgått svararket, sender vi det tilbake 
sammen med neste studiebrev

6.  Etter at du har fullført studiet sender vi deg kursbevis

Nettkurs:
1.  Klikk på «Logg inn» i menylinjen på www.

norskbibelinstitutt.no

2.  Opprett en profil ved å trykke på «Registrer deg». Fyll ut 
registreringsskjemaet og trykk på «Registrer»

3.  Les aktiveringseposten og klikk på aktiveringslenken

4.  Når profilen er aktivert kan du logge inn

5.  For å komme i gang med kurs klikker du på «Mine kurs» 
øverst i venstre marg

6.  Klikk på «Nye» (midt på siden) når du vil begynne på et 
nytt kurs

7.  Når du har besvart spørsmålene til en kursdel, og 
studieveileder har sett på og kommentert besvarelsen din, 
åpnes tilgang til neste studiedel

8.  Etter at du har fullført kurset, sender vi deg kursbevis

Gjennom din profil på nettet har du tilgang til å starte nye 
kurs, fortsette på kurs du er i gang med, og lese om igjen 
alle kurs du har fullført! Du kan også skrive og motta 
meldinger fra studieveilederen din. Med våre nettkurs styrer 
du det meste selv. Det er ingen tidsfrister på å fullføre kurs. 

Under «Hjelp» på NBIs nettside kan du finne detaljert 
informasjon om hvordan man kommer i gang med nettkurs 
og hvordan man finner fram i profilen.
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BIBELKURS

Arkeologien og Bibelens verden
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 4
Type kurs: Bibelkurs med bibelsk historie, kultur, geografi og arkeologi
Kreves det forkunnskaper? Nei, men det vil være en fordel
Papir eller internett? Papir og internett
Antall deler: 9

Velkommen på en reise der du møter kulturer og mennesker fra en fjern fortid!  Det viser seg at den gamle boken, 
Bibelen, gir historisk kunnskap med overbevisende autoritet. Bibelens forfattere er troverdige når de omtaler 
personer, steder og begivenheter som ligger tusener av år tilbake i tiden. Vi ser at man trygt kan bruke Bibelen som 
veiviser gjennom fortidens historielandskap. Fortidens begivenheter kaster ofte lys over nåtiden.

Dette kurset var nytt i 2016, og håpet er at det vil bidra til å gjøre Bibelen mer levende, meningsfull og forståelig. 
Kurset går igjennom de forskjellige epokene i bibelhistorien. Ved å flette sammen de historiske linjene, arkeologi, 
språk, kultur og geografi gir kurset en fornemmelse av den verden der de bibelske historiene fant sted. Kurset gir 
redskaper til å kunne fortsette å studere på egenhånd, og grave frem skjulte skatter i boken som har betydd mer for 
enkeltmennesker enn noen annen bok.

Oversikt over delene av kurset: 
 1. Patriarkene

 2. Okkupasjonen og bosettingen

 3. Det forente riket

 4. Det delte riket, Israel

 5. Det delte riket, Juda

 6. Tilbakekomsten

 7. Jesus i samtiden

 8. Jesus i møte med fariseerne

 9. Apostlenes tid
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BIBELKURS

Bibelen – en levende bok
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 2-3
Type kurs: Bibelkurs, om Bibelens historie, oppbygning, oversettelse, innhold, budskap og nytte
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir og internett
Antall deler: 7

Alle kurs fra Norsk Bibelinstitutt er basert på Bibelen, men her er et kurs om selve boken som endret verden. Det 
finnes mange skrifter som danner grunnlaget for menneskers religion og livssyn. Noen av dem gir seg ikke ut for å 
være noe annet enn menneskers tanker og filosofi, mens andre påberoper seg guddommelig opphav. 

Hvor ligger Bibelen i dette landskapet? Hva slags bok er den? Hvordan ble den til? Er det sant at noen evangelier 
som fremstiller Jesus mer menneskelig, ikke kom med i Bibelen? Stemmer det at de bibelske bøkene opp gjennom 
århundrene er blitt forandret til det ugjenkjennelige? 

Dette kurset forteller den fascinerende beretningen om hvordan Bibelen ble til og hvordan vi kan forholde oss til 
den som en inspirert og inspirerende skriftsamling.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Hvordan Bibelen ble til 

Bibelens historie og bakgrunn, og bibelselskapenes rolle

 2. Bibelmanuskripter og den bibelske kanon 
Hebraiske og greske håndskrifter og hvordan vi fikk nettopp den Bibelen vi nå har

 3. Bibeloversettelser: Fra Septuaginta til norske varianter, del 1 
Tidlige bibeloversettelser

 4. Bibeloversettelser: Fra Septuaginta til norske varianter, del 2 
Prinsipper for bibeloversettelse og litt om de norske utgavene

 5. Bibelens innhold 
Bibelens budskap og en oversikt over innholdet i de ulike bøkene

 6. Hvordan studerer du Bibelen 
Retningslinjer og råd om bibelstudium

 7. Bibelen i dagliglivet 
Om hvordan Bibelen kan bli en følgesvenn i hverdagen
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BIBELKURS

Englene
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 1-2
Type kurs: Bibelkurs, tema
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir og internett
Antall deler: 6

En beretning fra Det gamle testamente forteller om en profet som hadde englevakt, uten at hans tjener hadde sett 
det. Slik er det vanligvis – engler viser seg ikke åpenlyst for mennesker. 

Når vi hører om noen som «hadde englevakt», er det som regel ingen som har sett englene. For noen betyr ikke et 
slikt utsagn noe mer enn at de «hadde flaks», men andre er overbevist om at engler finnes og at de kan gripe inn i 
våre liv. 

Engler er et populært emne i dag, og det er mange meninger om hvem de er, hva de gjør og hvordan vi eventuelt 
skal forholde oss til dem. Noen tror vi aktivt bør søke englekontakt, mens andre advarer mot risikoen for å komme i 
kontakt med forførende åndsmakter. Ikke underlig at man kan bli forvirret, for det finnes nok av motstridende ideer 
og mye som er spekulativt og bærer preg av fri fantasi. 

Dette kurset handler om hva Bibelen har å si om «engler», «kjeruber», «serafer», «tjenende ånder» og «demoner». 
Hvordan skal vi forholde oss til denne åndelige virkeligheten? Hva mener Bibelen når den omtaler vår kamp «mot 
makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12)? 
Du vil finne at Bibelen har overraskende mye å si om dette temaet. Og det er mer aktuelt enn noen gang. 

Oversikt over delene av kurset:
 1. Det er jo engler overalt 

Engler i kunsten, musikken og i forskjellige religiøse 
tradisjoner

 2. Agenter for kongenes konge 
Gode engler er Guds sendebud under hans 
kommando

 3. Den store krigen 
Konflikten som begynte i himmelen, førte til fall for 
mange av englene

 4. Nærkontakt 
Eksempler som forteller om englers tjeneste for 
mennesker

 5. Engler på oppdrag 
Hva Bibelen sier om himmelske englers oppgaver

 6. Hva englene ikke er 
Bibelen rydder opp i misforståelser om englene  
og hva de gjør

istock.com
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Ny start i livet
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 1-2
Type kurs: Bibelkurs, grunnleggende om kristen tro og liv
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir
Antall deler: 14

Alle har vi vel en eller annen gang følt at de verdier vi har satset på, synes å miste sin glans. Eller kanskje vi 
erkjenner at den kursen vi har tatt i livet, ikke fører dit vi helst vil. Går det da an å begynne på nytt? Ja, det er 
nettopp det tilbudet Bibelen gir oss. Apostelen Paulus hadde opplevd det og beskriver det slik: «…den som er i 
Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» (2 Korinterbrev 5,17).

Kurset Ny start i livet handler om hovedlinjene i det Bibelen forteller oss om hva Gud kan gjøre for oss, både ved 
å gi oss en ny start og ved å gi oss mulighet til å følge hans måte å leve på. Det handler om hvordan vi skal leve i 
hverdagen her og nå, samtidig som vi forbereder oss på en fremtid i Guds evige rike, når han skaper «en ny himmel 
og en ny jord, hvor rettferdighet bor» (2 Peters brev 3,13).

Kursbrevene er basert på kapitlene i boken med samme navn, som du får gratis tilsendt i første kurspakke.

Oversikt over delene av kurset:
 1.  Boken for vår tids mennesker

 2.  Forbausende kjensgjerninger

 3.  Guds fingeravtrykk

 4.  De ubesvarte «hvorfor»

 5.  Begynnelse uten ende

 6.  Han lever for deg

 7.  Troen – en tillitssak

 8.  En som har tid til å lytte

 9.  Opprør mot Gud

 10.  Nåde for rett

 11.  Begynn å leve

 12.  Født på ny

 13.  Jeg er verdifull

 14.  Ingen lever for seg selv
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BIBELKURS

Menneskesønnen
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 3-4
Type kurs: Bibelkurs, om hvem Jesus er, hans liv og budskap
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir
Antall deler: 11

Han kalte seg Menneskesønnen. Han ble født, han levde, og han 
ble henrettet som én blant flere opprørere. Noen tenkte vel at han 
deretter knapt ville bli en fotnote i verdenshistorien. Isteden ble han en 
nøkkelperson. Tiden ble delt i to av denne jødiske profeten som mange 
– kanskje uten å tenke over det – feirer hver julaften.

Boken om ham topper fremdeles bestselgerlistene nesten 2000 år etter 
at den ble skrevet, og Jesus er like kontroversiell i dag som han alltid 
har vært. Noen regimer frykter ham og dreper dem som tar hans navn. 
Andre regimer hevder at han står på deres side når de dreper i hans 
navn. I enkelte ordbøker er navnet hans listet som et banneord, og likevel er det milliarder som hevder å tilbe ham.

Kanskje er tiden kommet til å gi Jesus en ny høring? I kurset Menneskesønnen blir du invitert med inn i den verden 
hvor Jesus vokste opp og levde, for der å høre ordene hans en gang til. Vårt håp er at du vil bli både overrasket og 
begeistret. Dette er NBIs kurs om Bibelens og historiens viktigste person!

Oversikt over delene av kurset:
 1. Vil den virkelige Jesus være så snill å reise seg? 

Hvor kommer våre forestillinger om Jesus fra? Er 
det noe nytt å lære?

 2. Barnet som utfordret keiseren 
Hvordan Jesus utfordret et helt imperium og 
fremdeles utfordrer alle som forvalter makt

 3. Skandalen i Nasaret 
Hvordan erfaringen til Jesu familie lærte ham om 
sann godhet og rettferdighet

 4. Bibelkoden 
Skjulte hint i tekstene i Det nye testamentet

 5. Tempelopprøret 
Hvordan Jesus utfordret eliten og brukte Det gamle 
testamente om seg selv og sin samtid

 6. Fortellingen om de elleve skandalene 
Jesu fantastiske budskap om hvordan Gud, vår Far, 
egentlig er!

 7. Den revolusjonerende revolusjonen 
Hvordan Jesus navigerte politisk mellom  
datidens populære pressgrupper, og hans visjon  
for hvordan man overvinner ondskap

 8. Hvorfor Jesus måtte dø 
Jesus og den store fortellingen om Gud

 9. Var Jesus skyldig i å gjøre seg lik Gud? 
Et friskt studium av Jesu guddommelighet

 10. Stor oppstandelse 
Om å leve i lyset av Jesu oppstandelse

 11. Fra Jerusalem til verdens ende 
Mens vi venter på Jesu gjenkomst!

11 programmer om Menneskesønnen er tilgjengelig på DVD og kan med fordel brukes sammen med kursbrevene. 
Det trykte kursmateriellet er gratis, men DVD-settet koster kr 590 pluss frakt. Henvendelse til NBI. Serien kan også 
lastes ned gratis fra www.hopechannel.no.
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BIBELKURS

Paulus
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 3-4
Type kurs: Bibelkurs, personen Paulus og hva han 
 stod for
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir
Antall deler: 11

Paulus fremstår i dag som en av historiens mest framtredende 
profiler. Hans tanker og ideer har fortsatt avgjørende innflytelse i 
store deler av verden. Hvordan ble det egentlig slik?

Det dramatiske livsløpet til Paulus fra Tarsus er vel verd et 
studium. For ikke å snakke om forfatterskapet. Som en av 
kristendommens mest innbitte motstandere skydde han ingen 
midler. Han så det som sin oppgave å fengsle og henrette folk 
som trodde på Jesus, en mann som etter hans konklusjon var en 
bedrager. Men så skjedde det en ufattelig helomvending som 
skulle komme til å forandre, ikke bare hans samtid, men selve 
verdenshistorien.

Du kan nå bli kjent med tankene til en av vår sivilisasjons 
viktigste premissleverandører. Enten du er troende, ateist eller 
agnostiker, vil du ha nytte av å bli bedre kjent med Paulus og 
hans forfatterskap – som den betydelige og kontroversielle 
historiske personlighet han var.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Fra mørke til lys 

Paulus’ forunderlige helomvending

 2. Kraften i Guds Ord 
Visste Paulus at han skrev Bibelen?

 3. Bare én Gud 
Om Paulus’ sjokkerende bibelbruk

 4. Paulus og Messias 
Det rare evangeliet om en korsfestet konge

 5. Den hellige ånd 
Paulus’ og vår viktigste allierte?

 6. En ny allianse 
Evangeliet i følge Paulus

 7. Frelse og dåp i Filippi 
Hvorfor Paulus var så opptatt av dåp

 8. Kristenlivets utfordringer 
Hva skal til for å holde ut når det blir tøft

 9. Paulus og Jerusalem 
Paulus, jødedommen og kristendommen

 10. Messias er på vei 
Hva Paulus visste om Jesu gjenkomst

 11. Verdens håp 
Guds plan for oss, mens vi venter

11 programmer kalt Fenomenet Paulus er tilgjengelig på DVD og kan med fordel brukes sammen med kursbrevene. 
DVDene tar deg med på en reise i apostelen Paulus´ fotspor gjennom Syria, Tyrkia, Hellas og til Roma. Det trykte 
kursmateriellet er gratis, men DVD-settet koster kr 480 pluss frakt. Henvendelse til NBI. Serien kan også ses eller 
lastes ned gratis fra www.hopechannel.no. 
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BIBELKURS

Romerbrevet
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 3
Type kurs: Bibelkurs, studium av Romerbrevet
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir
Antall deler: 13 (ett for hvert kapittel i Romerbrevet)

Mange har skrevet brev opp gjennom tidene. Men kanskje er det 
ingen av dem som har hatt større betydning enn Paulus’ brev til 
romerne. 

Forfatteren var ingen hvemsomhelst. Med moderne ord kunne 
vi beskrive ham slik: Doktorgrad i teologi fra Jerusalems mest 
prestisjetunge læreanstalt, dobbelt statsborgerskap, ekspert på 
sin tids toneangivende religioner, filosofier og kulturer, religiøs/
politisk aktivist og – etter et skjellsettende møte med Jesus Kristus 
– en av historiens mest fremgangsrike kristne misjonærer. 

Romerbrevet er blitt en klassiker i religiøs litteratur. Opprinnelig 
var det skrevet til menigheten i Roma, men det er blitt et brev 
til hele verden og har hatt enorm betydning. Tenk bare på 
reformasjonen på 1500-tallet. Romerbrevet var avgjørende for 
Luthers forståelse av evangeliet og et nøkkelskrift for hans kamp. 

I dette brevet har mange, i likhet med Luther, funnet budskapet om frelse ved tro. Det har løftet fra skuldrene den 
byrden ingen kan bære – forestillingen om at vi må fortjene Guds gunst – og gitt friheten til å leve i den trygge 
forvissningen at kristentroen ikke handler om våre prestasjoner, men om hva Gud har gjort, og hva han kan og vil 
gjøre gjennom våre liv. Ingen andre steder i Bibelen undervises det klarere om hva livet med Jesus innebærer for 
kristne og for Israel. 

Kurset gir et overblikk over Romerbrevet, et godt grunnlag for å forstå brevets budskap og et utgangspunkt for 
videre studier.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Guds frelsende kraft 

Kjernebudskapet om frelse ved tro

 2. Dom over alle 
Hvert menneske er skyldig overfor Gud

 3. Gud er trofast 
Gud møter menneskers troløshet med tilbud om 
frelse

 4. Rettferdighet ved tro i Det gamle testamente 
Frelse ved tro har alltid vært Guds plan

 5. Ingen plass for pessimisme! 
Fordi Gud elsker oss, kan vi ha visshet om frelse

 6. Under et nytt regime 
Ikke noe menneske er uavhengig, men vi velger selv 
hvem vil vil tjene

 7. Jesus er svaret 
Kraftkilden til livet som kristen

 8. Nye dimensjoner for livet 
Når Gud er for oss, kan ingen være imot

 9. Barn ifølge løftet 
Frelse tilbys alle som velger Jesus

 10. Nådens hemmelighet 
Israels plass i Guds plan

 11. Å leve og elske 
Størst av alt er kjærligheten

 12. Svake og sterke i troen 
Vi må lære å ta hensyn til hverandre

 13. Underveis for Gud 
Tjeneste for andre – vårt privilegium
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Livet med Gud
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 2-3
Type kurs: Bibelskurs, grunnleggende om kristen tro og liv
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir og internett
Antall deler: 12

Jesus beskrev en gang hva det ville innebære å leve det livet han kom for å lære oss om. 
«Det er som en mann som fant en skatt i en åker, og i sin glede gikk han bort og solgte alt 
han eide for å kjøpe åkeren.» 

Dette er sjørøver-versjonen av evangeliet. Og det var Jesus selv som fortalte historien. Det er en fortelling om en 
mann som får sitt livs sjanse og griper den med et brennende begjær. Hans største bekymring er at han skal gå glipp 
av det nye livet som venter på ham når skatten er sikret.

Livet med Gud er en introduksjon til Bibelen, kristendommen og livet med Gud slik Jesus lærte oss å leve det 
midt i vår hverdag. Ikke som en tung plikt eller en slitsom avbetaling på himmelen, men som vårt livs sjanse – en 
mulighet gitt oss i nåde av en Gud som alltid er der og alltid elsker oss. Det er vårt håp at du etter å ha gjennomgått 
dette kurset, vil bli fylt av en brennende lengsel etter å leve hver eneste dag sammen med vår himmelske Far så 
lenge du lever.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Bibelen – et møte med det overnaturlige 

Om hvordan Gud snakker med oss gjennom Bibelen

 2. Jesus – gal eller genial? 
Om å tro på Jesus

 3. Helt omvendt 
Om å begynne å leve med Gud

 4. Hva vil Den hellige ånd 
Om å bli venner med vår beste venn

 5. En vanlig dag med Gud 
Om å ta Gud med ut i hverdagen

 6. Frelsen er ikke en sky 
Om å søke Guds vilje

 7. Syv måter å være sammen med Gud på 
Om å møte Gud på nye måter

 8. Å oppleve Gud i fellesskapet 
Om hvordan grupper på to eller flere kan hjelpe 
hverandre i kristenlivet

 9. Guds plan for ditt liv 
Om å oppleve gleden ved at Gud velsigner andre 
gjennom deg

 10. Å bli med Gud på jobben 
Om å finne ut hva Gud gjør og hjelpe ham, heller 
enn å prøve å få Gud med på det du gjør

 11. Å dele troen uten å bli nervøs 
Hva kan du svare dersom folk spør deg om troen 
din?

 12. En bruksanvisning til gudstjenesten 
Hvordan møte Gud hver gang du går i kirken
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BIBELKURS

Ærlig talt, Gud!
Alder:  Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 3
Type kurs:  Bibelkurs, lære, apologetikk (trosforsvar)
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir og internett
Antall deler:    8

Gud er ikke slik han ofte er blitt fremstilt: Voldelig, smålig og hissig. Gud er slik han selv sier at han er: Han er som 
Jesus.  Og høyere enn blind lydighet, ønsker han at vi skal forstå ham. Han lengter etter mennesker som har hjerter 
som banker i takt med hans eget.

Kjærlighet kan ikke befales. Budet om å elske Gud, er en selvmotsigelse slik vi tradisjonelt forstår lov. Kjærlighet 
må alltid gis frivillig, og bare en ærlig, åpen og sann åpenbaring av hvem Gud er, kan tenne kjærligheten i oss. Bare 
når vi har tillit til ham, blir vi åpne for å lære av ham.

Ærlig talt, Gud! er et kurs som vil gi en dypere forståelse av Guds kjærlighet. Vi blir nødt til å stille Gud de 
vanskelige spørsmålene om helvete, dom, lov, straff, endetid og ondskap, men svarene vil kanskje gi deg positive 
overraskelser.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Kan tre ord redde Gud? 

Om en Gud som ser ut som Jesus

 2. Forført og bortført 
Fortellingen om Far og barna hans

 3. Skandalen i Jerusalem 
Hvorfor måtte Jesus dø?

 4. Helvete 
Er det synden eller Gud vi må reddes fra?

 5. Ofrenes oppreisning 
Hva skjer egentlig i dommen?

 6. En fraværende far? 
Hvorfor redder ikke Gud oss hele tiden?

 7. Hva er poenget med bønn? 
Om hva vi får når vi lever med Gud

 8. Hvordan kan jeg vite om det er sant? 
Om Bibelen, livet og alle meningene

istock.com
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BIBELKURS

Jeg søkte og fant…
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 3
Type kurs: Bibelkurs, lære
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir
Antall deler: 19

I dag er vanlig å søke på internett når man ønsker å finne nyttig informasjon. Det er et godt hjelpemiddel, men ikke 
alt som finnes der, er like pålitelig. I dette kurset går vi til en kilde som har vært tilgjengelig gjennom århundrer, 
som har bestått tidens prøve og vist at den er pålitelig, og aktuell selv i dag.

Kurset tar deg med på en spennende oppdagerferd i det bibelske materialet. Forskjellige forfattere har skrevet de 19 
kursbrevene, der de forteller hva de har funnet om viktige bibelske emner. At det er mange forfattere betyr variasjon 
og forskjellig tilnærming. Men alle har et felles utgangspunkt: De tror at Bibelens fremstilling av tilværelsen og de 
retningslinjene den gir for livet fremdeles har aktualitet. De tror også at Bibelens budskap har en autoritet som står 
over både private meninger og gjengse oppfatninger som flertallet måtte ha blitt enige om. 

Når du studerer disse kursbrevene, oppmuntrer vi deg til å sammenholde innholdet med det du selv finner i Bibelen. 
Kursets siktemål er å gi større innsikt i det Gud har åpenbart og en dypere forståelse av hans Ord. Fremstillingen er 
klar og lett tilgjengelig, og kursbrevene er illustrert i farger.

Oversikt over delene av kurset:
Jeg søkte og fant:

 1. En håndbok for livet

 2. En Gud som er til å stole på

 3. En redningsmann fra døden

 4. En åpen linje til Gud

 5. En Gud som har grepet inn

 6. Mennesker som er bedre enn seg selv

 7. Hvorfor tillater Gud det onde?

 8. Et glimt av mening og håp

 9. At jeg er godtatt av Gud

 10. Et åpent hus i himmelen

 11. Et åpent hjem på jorden

 12. En moderne profet

 13. Hjelp til å huske det største

 14. En hviledag i hverdagsjag

 15. Det beste partnerskapet

 16. Helse og livsglede

 17. Et helvete som tar slutt

 18. Han kommer igjen før solnedgang

 19. Et hjem i soloppgangen

11 programmer kalt Finnerlykke er tilgjengelig på 
DVD og kan med fordel brukes sammen med de 11 
første kursbrevene i Jeg søkte og fant. Det trykte 
kursmateriellet er gratis, men DVD-settet koster kr 
590 pluss frakt. Henvendelse til NBI. Serien kan 
også ses eller lastes ned gratis fra  
www.hopechannel.no.
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Bibelen svarer
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 3
Type kurs: Bibelkurs, lære
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir
Antall deler: 24 (12 innsendinger)

Hvis du ønsker å studere systematisk hva Bibelen sier om forskjellige læremessige spørsmål, er dette et kurs du vil 
sette pris på. Det tar opp de aller fleste lærepunkter i logisk rekkefølge, og hele veien er det Bibelen som svarer på 
spørsmålene. Du leser bibeltekstene og svarer på spørsmålene med dine egne ord. Dette er enkle studier som går 
rett på sak, men allikevel i dybden. 

Hvert studium begynner med en passende innledning. Deretter følger en rekke spørsmål med bibelhenvisninger 
der du finner svaret. Ofte følger en kommentar etter hvert spørsmål, som inspirerer til ettertanke eller gir nyttig 
informasjon om temaet. Helt til sist i hvert studium utfordres du til å tenke over hvordan du stiller deg til det temaet 
du har studert.

Dette kurset kan du ta på egenhånd som brevkurs, der du utveksler brev med Bibelinstituttet pr. post. Etter avtale 
er det også mulig å ta dette kurset med en personlig studieveileder (en lokal representant for NBI), der dere møtes 
personlig og går igjennom kurset brev for brev. Der kurset tas og fullføres i samarbeid med en lokal studieveileder 
får eleven en gratis 2011 oversettelse av Bibelen.

Kurset består av 12 innleveringer, hver bestående av en, to eller tre studier.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Finnes det noe vi kan stole på?

 2a. Finnes det noen vi kan stole på?
 2b. Hvordan oppstod synd og lidelse?

 3a. Mennesket som var Gud
 3b. Du kan leve evig!

 4a. Veien til et evig liv
 4b. Et glimt av det neste verdensriket

 5a. Guds skjønne framtid
 5b. Kongen kommer

 6a. Tiden er snart ute
 6b. En dag verd å huske

 7a. Hvem forandret hviledagen og hvorfor?
 7b. Hva har skjedd med lov og orden?

 8a. Er dåpen nødvendig?
 8b. Lever de døde?

 9a. Gud elsker selv når han straffer
 9b. Tusen år med fred!

 10a. En dag i retten
 10b. Å vokse opp i Kristus og med Kristus

 11a. Kjennetegn på Guds siste menighet
 11b. Guds penger eller mine penger

 12a Guds lærebok for et bedre liv
 12b. Den hellige ånd
 12c. Å følge Jesus hele veien
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Profetiens verden
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 4
Type kurs: Bibelkurs, lære
Kreves det forkunnskaper? Nei, men det vil være en fordel
Papir eller internett? Papir
Antall deler: 24

Dette kurset vil gi deg mye hygge, men også mye å tenke på. Det er et omfattende, åpent og direkte kurs som kan 
provosere hvis du ikke har et åpent, søkende sinn. Kurset er utarbeidet av Amazing Facts i USA, og oversatt til 
norsk. 

Hver studiedel tar utgangspunkt i en fortelling fra Bibelen som danner bakteppe for studiet. Hvert spørsmål 
besvares med en bibeltekst. Mens de fleste av NBIs kurs er lagt opp til frie svar på spørsmålsarkene, er kurset 
Profetiens verden basert på utfyllinger av manglende ord i Bibelteksten. Kurset er basert på 2011-oversettelsen fra 
Det norske bibelselskap, og du må ha denne oversettelsen for å finne de rette ordene til utfyllingene. Hvis du ikke 
har 2011-utgaven bør du kjøpe den før du begynner på kurset, eller bruke Bibelselskapets gratis online-versjon på 
www.bibelen.no.  

Etter hvert spørsmål finner du nyttige kommentarer og avklarende informasjon. Etter at du har svart på alle 
spørsmålene ved hjelp av Bibelen, blir du utfordret til å forholde deg personlig til det du har lest, gjennom et 
spørsmål der du uttrykker din personlige respons til det du har studert. På slutten av hver kursdel finner du i de 
fleste tilfeller svært nyttig tilleggsmateriale.

Du bør bruke god tid til hvert kursbrev og gi deg selv anledning til å tenke over, fordøye, og be om det du leser. Det 
kan også være godt i mange tilfeller å lese tekstene det er henvist til i sin større sammenheng. 

Oversikt over delene av kurset:
 1. Årtusenenes mann

 2. Tilbake til Jerusalem

 3. Den kommende kongen

 4. Den opprørske prinsen

 5. Det høyeste offer

 6. Kongens lov

 7. Mursteiner uten halm

 8. Det storslagne kongeriket

 9. Heksen i En-Dor

 10. Byene i asken

 11. Livets elv

 12. Landets hvile

 13. Falle ned for Babylon

 14. Kains merke

 15. En himmelsk modell

 16. Rensingen av tempelet

 17. Historien om to kvinner

 18. Himmelens sluser

 19. Datterens dans

 20. Ti ganger klokere

 21. Stemmen i ørkenen

 22. Test profetene

 23. En krukke olje

 24. Hevet over folkemengden

istock.com
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Profeten Daniels bok
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 4-5
Type kurs: Bibelkurs, profetier
Kreves det forkunnskaper? En fordel, men ikke en betingelse
Papir eller internett? Papir
Antall deler: 13

Daniels bok begynner med en tragedie. Juda rike, med Jerusalem og tempelet, bukker under for kong Nebukadnesar 
fra Babylon. Babylonerne feirer det de tror er deres Guds triumf over jødefolkets Gud. En gruppe fra Judeas adel 
blir bortført til Babylon for å «babyloniseres» gjennom utdanningen der. Jøden Daniel er blant de utvalgte som 
skal få opplæring ved kongens hoff. Men helt fra starten tar Daniels bok oss med bak kulissene, og viser oss hva 
som virkelig skjer. Gud er ikke død. Han lever i beste velgående og han har en plan. En plan som strekker seg fra 
Daniels tid og til verdens ende. Mye av dette er allerede historie, og det er spennende å se hvordan profetiene med 
stor nøyaktighet har gått i oppfyllelse. Noen av synene og drømmene handler om det som ennå er fremtid for oss. 

Daniels bok er en fascinerende skildring av kampen bak kulissene på historiens arena. Den gir svar på spørsmål 
som: Hvor er Gud når ting går galt? Hvor er Gud når uskyldige lider? Hvordan kan vi få kontakt med Gud? 

Boken viser oss Guds suverenitet som historiens Herre. Den viker ikke tilbake for å beskrive ondskapen og lidelsen 
i denne verden, men bak alt det vanskelige stråler håpet igjennom: Gud ser, Gud dømmer og Gud gjenoppretter. Det 
går bra til slutt!

Oversikt over delene av kurset:
 1. Hvor ble det av Gud? 

Hvordan Daniel klarte å være tro mot seg selv og 
mot Gud gjennom krisen!

 2. Gud banker på 
Hvordan Daniel tok vare på bønnelivet sitt og fikk 
høre fra Gud.

 3. Et glimt av fremtiden 
En gammel drøm har til nå gått i oppfyllelse på alle 
punkter. Bare litt gjenstår.

 4. Nebukadnesar utfordrer Gud 
Om å være Guds venner når det «ikke lønner seg».

 5. Helt omvendt 
Om hvordan Gud lærte verdens mektigste mann om 
ydmykhet og rettferdighet.

 6. Skriften på veggen 
Mannen som ignorerte Gud og fikk nærkontakt.

 7. På menyen i løveselskap 
Om hvordan Daniel brøt loven, ble dømt av 
mennesker men frikjent av Gud.

 8. Rikene for retten 
En ny detaljert profeti om fremtiden og det  
svakes overraskende triumf.

 9. Det lille hornet 
Om den livsfarlige maktfellen.

 10. Helligdommen i krise 
En bemerkelsesverdig drøm som selv Jesus  
siterer og kommenterer.

 11. Messias forutsagt 
Forutså Daniel tidspunktet for Jesu første  
komme?

 12. Bak kulissene 
Den åndelige kampen på innsiden av en nøyaktig 
profetisk oppfyllelse.

 13. De siste dager 
Daniel ser forbi vår tid til oppfyllelsen av det  
evige håpet.

13 programmer kalt Babylonkoden er tilgjengelig på DVD og kan med fordel brukes sammen med kursbrevene. Det 
trykte kursmateriellet er gratis, men DVD-settet koster kr 690 pluss frakt. Henvendelse til NBI.
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Patmosvisjonen
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 3
Type kurs: Bibelkurs, profetier
Kreves det forkunnskaper? En fordel, men ikke en betingelse
Papir eller internett? Papir
Antall deler: 9

I dag er Patmos en idyllisk ferieøy i Egeerhavet. I det første århundret e.Kr. var den en fangekoloni. Hit var den 
gamle apostelen Johannes blitt forvist av keiser Domitian, men selv om han var adskilt fra den kristne menigheten, 
ble han likevel gjestet av Jesus selv. Han fikk åpenbaringer fra himmelen som gav ham et vidsyn langt utover øyer 
og hav, og over historien helt fram til Jesu annet komme. 

Dette kurset tar for seg de viktige tre første kapitlene i boken Johannes skrev på Patmos, og som er den siste av 
Bibelens bøker. Gjennom disse kapitlene sender Jesus selv brev til et kristenfolk i krise. Brevene er adressert til sju 
konkrete menigheter i Lilleasia, men de er av unik betydning også i dag. 

Kurset gir en levende skildring av omstendighetene den gangen budskapene ble skrevet og av situasjonen til de 
første mottakerne. Dette gir oss en bedre bakgrunn for å forstå den oppmuntring, veiledning og formaning disse 
tidlige kristne fikk, og for å se paralleller til vår tid. For som dem, er kristne i dag ofte presset, utfordret og til tider 
kompromissvillige. Kanskje trenger vi også en åpenbaring av Jesus? 

Allerede i disse innledende kapitlene får vi profetiske bilder av kristenhetens historie ned gjennom tidene. Kurset 
gir verdifull innsikt i denne delen av Johannes’ åpenbaring, og gir god bakgrunn for videre studier i denne 
spennende boken.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Når synet bedrar 

En virkelig åpenbaring av det som er bak kulissene

 2. Når kjærligheten dør 
Brevet til menigheten i Efesos

 3. På livet løs 
Brevet til menigheten i Smyrna

 4. Å dele by med Satan 
Brevet til menigheten i Pergamon

 5. Presset til bristepunktet 
Brevet til menigheten i Tyatira

 6. Nesten død – men bare nesten 
Brevet til menigheten i Sardes

 7. Døren ingen kan stenge 
Brevet til menigheten i Filadelfia

 8. En høyt elsket, lunken menighet 
Brevet til menigheten i Laodikea

 9. En usynlig virkelighet 
Jesu løfter om en evig fremtid

9 programmer om Patmosvisjonen er tilgjengelig på DVD og kan med fordel brukes sammen med kursbrevene. Det 
trykte kursmateriellet er gratis, men DVD-settet koster kr 480 pluss frakt. Henvendelse til NBI. Serien kan også ses 
eller lastes ned gratis fra www.hopechannel.no. 
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BIBELKURS

Johannes’ åpenbaring
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 5
Type kurs: Bibelkurs, profetier
Kreves det forkunnskaper? En fordel, men ikke en betingelse
Papir eller internett? Papir og internett
Antall deler: 15

Bibelens siste bok regnes ofte som et gåtefullt og utilgjengelig skrift. 
Tittelen skulle tilsi noe annet, for en «åpenbaring» er noe som gjøres 
kjent og åpnes opp. Innledningen tyder også på at dette er noe som 
er verd å lese og derfor mulig å forstå: «Salig er den som leser 
ordene i denne profetien, og salige er de som hører dem og tar vare 
på det som der står skrevet. For tiden er nær» (Åp 1,3). 

Johannes’ åpenbaring har et fremtidsfokus, for her ville Gud «vise 
sine tjenere det som snart skal skje» (Åp 1,1). Selvsagt er mye av 
det som var fremtid for Johannes, historie for oss, men ikke alt! For 
bokens profetier fører oss inn i endetiden – helt fram til Jesu annet 
komme, og enda litt lengre. Og Jesus møter vi ikke bare ved slutten 
– for dette er «Jesu Kristi åpenbaring» (Åp 1,1), og han er bokens hovedperson hele veien. Innholdet er aktuelt, 
både fordi det gir oss muligheten til å se hvordan forutsigelser som ble nedtegnet for rundt to tusen år, siden har gått 
i oppfyllelse med utrolig nøyaktighet, og fordi det er forutsagt skjellsettende begivenheter som ennå ikke har funnet 
sted. 

Kurset gir en innføring i denne aktuelle boken og vil sikkert gi deg noen spennende overraskelser. Boken 
inneholder mange symboler og bilder som ikke alltid er lett å trenge inn i. Men når vi bruker fortolkningsnøkler 
som Bibelen selv gir oss, og leser den i lys av resten av Bibelen, ikke minst Det gamle testamente, vil mange ting 
bli forståelige. Dette er et kurs som gir deg mulighet til å få det store overblikket over både bibel- og kirkehistorie.

Ikke forvent at dette studiet blir lett. Ikke forvent at du vil være enig i alt heller. Bildene i Åpenbaringen har blitt 
tolket forskjellig av ulike tolkningstradisjoner. Den tolkningstradisjonen som ligger bak dette kurset, forutsetter at 
Johannes´ åpenbaring dekker historien om konflikten mellom Jesu etterfølgere og motstanderens agenter, helt fra 
Jesu tid til gjenskapelsen på den nye jord. 

Kurset hevder ikke å ha det siste ordet om alt i Åpenbaringen, men vi håper det vil gi deg grunnlag for å tenke nytt 
og fortsette dine studier på egenhånd.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Åpenbaringen av Jesus

 2. Når Jesus skriver brev – 1

 3. Når Jesus skriver brev – 2

 4. Boken ingen kunne åpne

 5. Jesus og de syv seglene

 6. Syv basuner gjennom historien

 7. Syv basuner og endetiden

 8. Den lille boken og de to vitnene

 9. Menigheten i krig

 10. Menigheten i endetiden

 11. Tre engler og dommen

 12. Syv plager

 13. Babylon den store

 14. 1000 år med Jesus

 15. Det nye Jerusalem og den nye jord
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Adventist
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 2
Type kurs: Adventistkirkens historie, engasjement, livssyn og tro
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? En kombinasjon av papir og internett
Antall deler: 4

Kurset ADVENTIST består av fire miniguider i papirformat, samt fordypningsmateriale og spørsmål for 
innsending, på nett. De fire miniguidene utgjør en kort, men ganske bred introduksjon til adventistene.  De 
er skrevet med tanke på alle som av en eller annen grunn ønsker å få et raskt, men grundig overblikk over 
adventistenes tenkning og praksis.  I tillegg er det utviklet en del fordypningsmateriale som kun finnes på nett, men 
som følger guidene.  Til sammen utgjør nettartiklene og guidene dette firedelt kurset. 

Dette kurset er veldig usminket. Det er laget for å gi deg et sant og ærlig bilde av adventistene. Det er et 
opplysende, ikke et indoktrinerende kurs. Det du må gå igjennom, er der for at du skal forstå bakgrunnen, 
tankemåten og praksisen til adventistene. Det ligger ikke noe push der for at du skal være enig. Ønsket er at du skal 
være opplyst, og forstå. 

Miniguidene er veldig forseggjort, og sammen med alt ekstramaterialet du finner på nettet gir dette deg en god 
oversikt over Adventistkirkens historie, engasjement, livssyn og tro.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Adventistenes globale virksomhet og sosiale 

engasjement. 

 2. Tre lengsler som gjennom historien har motivert 
og fremdeles motiverer adventistene, på tvers av 

kulturelle og teologiske variasjoner. 

 3. Tre bibelske innsikter som ligger til grunn for 
livssynet og teologien til adventistene. 

 4. Tre praksiser som er særegne for adventistene. 
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meg@Gud
Alder: Ungdom, men også voksne vil 
 få godt utbytte av det
Vanskelighetsgrad (1-5): 2-3
Type kurs: Bibelkurs, apologetikk 
 (begrunnelse for, og forsvar av 
 kristentroen)
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Internett
Antall deler: 10

Meg@Gud går i dialog med dem som mener at ingen rasjonelle opplyste mennesker kan tro på Gud. Kan man 
tro på Gud, Jesus og Bibelen og samtidig omfavne både vitenskapen, vettet og virkeligheten? Kurset er spesielt 
tilrettelagt for aldersgruppen 16-25 år, og inneholder dermed en mengde tilgjengelig og spennende materiale, som 
alle som er interessert i temaet, vil få utbytte av.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Finnes det en Gud?

 2. Skapelse og vitenskap

 3. Jesus – gal eller genial?

 4. Kan mirakler virkelig skje?

 5. Hvordan snakker Gud til meg?

 6. Hvorfor skapte Gud verden?

 7. Hvorfor lidelse?

 8. Hvorfor måtte Jesus dø?

 9. Livet med Gud nå

 10. Hva med framtiden?
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Her er titlene på de åtte  
kapitlene boken inneholder:
 1. Fortellingen om Noah

 2. Fortellingen om Josef

 3. Fortellingen om Moses

 4. Fortellingen om Elia

 5. Livet til Jesus

 6. Jesus og vennene hans

 7. Jesus forteller lignelser

 8. Jesus gjør utrolige ting
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Aktiv Bibel
Alder: Barn, primært ca. 7-12 år
Vanskelighetsgrad (1-5): 1
Type kurs: Bibelbaserte fortellinger og aktiviteter
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir
Antall deler: 8

Kurset er basert på boken med samme navn – en flott aktivitetsbok der barna lærer 
om fem av Bibelens mest kjente personer på en morsom, engasjerende og lærerik 
måte. Bokens hovedfokus er å hjelpe barna å bli kjent med Jesus, og hans liv og 
virksomhet står sentralt. 

Boken er på 192 sider, med fortellinger, bønner og aktiviteter for unge 
oppdagelsesreisende. Fargerike og glade illustrasjoner vekker interesse og 
forsterker budskapet. Denne boken fikk Emmaus-prisen for beste oversatte 
barnebok i 2006. Prisen er kr. 75. Dersom du allerede har boken, er kurset gratis. 

Kurset har fem oppgaver basert på boken. Oppgavene løses/besvares og sendes 
inn. Underveis kan barna vente seg spennende tilleggsmateriell/«premier», og de 
som fullfører alle de fem oppgavene, får et flott kursbevis. 
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Helse
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 2-3
Type kurs: Livsstilskurs, helse generelt
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir
Antall deler: 12

Helse er et gode vi ofte tar for gitt, og noen ganger slår vi oss til ro med at vår helsetilstand er utenfor vår kontroll. 
Eller kanskje overlater vi alt til lege og sykehus dersom vi trenger hjelp. 

De gode nyhetene er at vi selv kan gjøre mye for helsen! Og det er hverken vanskelig eller kjedelig å ta vare på 
kroppen sin som mange tror. Kurset Helse inneholder mye nyttig informasjon som du selv kan bruke. Lettfattelige, 
motiverende kursbrev om hvordan kroppen fungerer, gir både oppmuntring og ferdigheter som kan hjelpe deg. 

Noen tenker kanskje at det er snakk om store og krevende livsstilsendringer som må gjennomføres nærmest 
umiddelbart, eller at det betyr å gi opp all mat som smaker godt og gå over til kjedelige og smakløse matretter. 
Slik er det ikke. Alle monner drar. Ti minutter bevegelse nå og da, for eksempel, gir en dramatisk effekt i forhold 
til å sitte stille. Noen små omlegninger i kosten et par ganger i uken kan gi merkbare utslag. Ikke bare det, men 
helsebringende mat kan som regel tilberedes slik at den ser spennende ut, og smaker fortreffelig! 

For det andre er det aldri for sent å begynne! Helseeffekten av noen små enkle grep vil ofte være merkbar i løpet av uker, 
nesten uavhengig av alder. Vi kan ikke love deg mirakler, og ingen av oss lever evig her på denne jorden. Men det er 
utrolig hvor mye vi kan gjøre, selv om helsen ikke er helt på topp, og selv om vi ikke alltid kan bli kvitt alle helseplager.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Ta kontroll over din egen helse 

Du er ikke bare prisgitt ytre faktorer

 2. Vær klok når du spiser 
Gode råd om ernæring

 3. Et sunt hjerte og sunne knokler 
Reduser risikoen for hjerte- og karsykdommer samt 
benskjørhet

 4. I aktivitet for helsen 
Et fornuftig mosjonsprogram tilpasset din situasjon

 5. Stress ned! 
Signaler på stress og hva du kan gjøre med det

 6. Valget er ditt: Hvorfor bruke stoff? 
Andre alternativer for å mestre livet

 7. Kutt – kort og godt 
Det beste valget – et liv uten tobakk

 8. En sunn vekt 
Du kan påvirke hva badevekten viser

 9. Mindre sjanse for kreft 
Praktiske råd for å redusere risikoen

 10. Plantekost 
Vegetarisk mat er et velsmakende, og spennende  
sunt alternativ

 11. En sunn familie 
Hvordan familien fungerer, har stor innvirkning  
på helsen

 12. Et godt selvbilde 
Åndelige faktorer er viktige for et sunt selvbilde.

I løpet av 2017 kommer det et nytt helsekurs, der emnene vil bli noe annerledes.
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Ta styringen på livet
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 2-3
Type kurs: Livsstilskurs, livsmestring
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir og internett
Antall deler: 7

Ta styringen på livet er et kurs som tar opp temaer som griper dypt inn i det som virkelig betyr noe i livet: 
Følelsene, relasjonene med andre mennesker, selvbildet, kjærligheten, meningen med livet og de valgene du tar. 
Her har de fleste av oss mønstre som vi gjerne vil bryte ut av og bli det mennesket vi virkelig ønsker å være. 

Alt for ofte lar vi omstendighetene og «programmeringen» fra oppveksten styre oss, eller vi lar andre mennesker 
sette dagsordenen. Dette kurset gir deg redskaper som gjør at du selv kan ta kontrollen. Lær å mestre stress, utvikle 
sunne og modne livsmønstre, forstå deg selv og dine medmennesker bedre, og lær å ta gode valg som varer. 

Det blir mer og mer klart at mennesket fungerer på flere plan; både fysisk, mentalt, sosialt og åndelig. Disse 
områdene påvirker hverandre både positivt og negativt. En god helse og en balansert personlighet vil altså bety at vi 
fungerer godt eller optimalt på alle disse områdene. 

Kurset gir innsikt i praktisk psykologi, livsferdigheter, motivasjon, og bibelske perspektiver på personlig og 
yrkesmessig utvikling. 

Det tar også opp forskjellige former for avhengighet og gir hjelp til å forstå årsaker som ligger bak, og hva som kan 
gjøres for å ta styringen også i slike sammenhenger.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Mening 

Opplevelsen av identitet og mening - et 
grunnleggende behov

 2. Relasjoner 
Betydningen av holdninger og kommunikasjon

 3. Følelser – del 1 
Mestring av følelser

 4. Følelser – del 2 
Hvordan håndterer du sinne og konflikter?

 5. Avhengighet 
Et problem som angår de fleste, men det finnes håp

 6. Suksess 
Hvordan du kan nå mål som er i harmoni med dine 
sanne verdier

 7. Valg 
Roboter har ikke noe valg, men mennesker kan ta 
kontrollen over livet

7 programmer kalt Livsretning, ta styringen er tilgjengelig på 
DVD og kan med fordel brukes sammen med kursbrevene. 
Det trykte kursmateriellet er gratis, men DVD-settet koster kr 
375 pluss frakt. Henvendelse til NBI. Serien kan også ses eller 
lastes ned gratis fra www.hopechannel.no.
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Sammen om livet
Alder: Ungdom og voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 2-3
Type kurs: Livsstilskurs, samliv
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir og internett
Antall deler: 8

«Så levde de lykkelig alle sine dager.» Slik beskriver mange eventyr hvordan livet ble for prinsen og hans prinsesse. 
Som et ideal i det virkelige livet, har det ikke alltid vært så lett å realisere. Kanskje av den grunn har mange inntatt 
en mer kynisk holdning til ekteskapet og skrudd ned forventningene både til lykke og varighet. 

Sammen om livet er et kurs som tar på alvor at samliv alltid byr på utfordringer. Men det betyr ikke at håpet om 
livslang lykke må oppgis. Problemer kan løses, og kjærlighet kan vokse og modnes ved aktiv og målrettet innsats 
av begge parter 

Dette kurset har som mål å gi hjelp til dette og tar derfor opp emner som kjærlighet, romantikk, realiteter, avhengighet, 
konfliktløsning, intimitet, økonomi, takling av utfordringer, bygging av bedre relasjoner – og mye annet.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Kjærlighet og virkelighet 

Hvordan kjærligheten utvikler seg over tid! Kriser 
og muligheter!

 2. Hva hadde du forventet? 
Om å forstå, snakke om og leve med hverandres 
forventninger til samlivet.

 3. Hvorfor kan du ikke være mer som jeg? 
Om å forstå hverandres personlighet og forvandle 
ulikheter til styrker!

 4. Kommunikasjon - unngå misforståelsene 
Om å lære virkelig å høre hva den andre sier

 5. Familiemønstre 
Hvordan bryte med nedarvet adferd som  
ødelegger samlivet

 6. Konflikthåndtering 
Konflikter kan styrke forholdet hvis du vet  
hvordan du takler dem konstruktivt!

 7. Intimitet og sex 
Om nærhet, trygghet og intimt samliv!

 8. For fattig og for rik: Kjærlighet og penger 
Om å bli bevisst deres forhold til penger, samt 
nyttige tips for fremtiden.

8 programmer kalt Sammen om livet er tilgjengelig på DVD og kan med fordel brukes sammen med kursbrevene. 
Det trykte kursmateriellet er gratis, men DVD-settet koster kr 420 pluss frakt. Henvendelse til NBI. Serien kan også 
ses eller lastes ned gratis fra www.hopechannel.no.
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Barnet mitt og jeg
Alder: Voksen
Vanskelighetsgrad (1-5): 2-3
Type kurs: Livsstilskurs, barneoppdragelse
Kreves det forkunnskaper? Nei
Papir eller internett? Papir
Antall deler: 6

Dette er et kort kurs spekket med nyttig informasjon for alle som har med barn å gjøre. Tonen er varm og 
motiverende og full av lun humor. Kurset er da også skrevet av en som står midt oppi det selv, samtidig som det 
bygger på det siste og beste innen forskningen på feltet. Kurset tar også høyde for dem som ikke lever midt i idealet 
med mor, far og barn under samme tak. En nyttig vitamin-innsprøytning for alle voksne som ønsker å få et enda 
bedre forhold til barna sine.

Oversikt over delene av kurset:
 1. Hvilken foreldretype er du? 

Om å forstå sin stil og bli enda tryggere i foreldrerollen

 2. Kjærlighetens psykologi 
Om å vise kjærlighet på måter som barna forstår og verdsetter

 3. Kommunisér med barna 
Hvordan snakke så barna virkelig lytter, og hvordan lære dem å få en god tone overfor andre

 4. Disiplin: Kjærlighet og grenser 
Hva grensesetting er og ikke er, og hvordan man unngår metoder som ikke virker

 5. Forebygg rusavhengighet 
Hvordan lære barna å takle vanskeligheter og utfordringer konstruktivt

 6. Familier som lykkes 
Hva kjennetegner dem som får det til?
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BIBELKURS PÅ ANDRE SPRÅK

Discover (engelsk)

Age: Youth and adult
Degree of difficulty (1-5): 3-4
Type of course: Bible course, teachings
Is background knowledge needed? No
Paper or internet? Paper
Lessons: 26 (12 innsendinger)
Language:  English

The Discover series of Bible studies is a very well established set of studies originating in the USA. It is used by 
many of NBI´s sister Bible schools all over the world. The studies are doctrinal in nature and strongly Bible-based. 
If you are willing, these guides will take you on one of the most thrilling adventures of your life! They will help 
you discover the answers to life´s greatest questions as you search for new meaning and purpose in today´s topsy-
turvy world. 

The Discover course covers the major themes of truth in the Bible. Using your own Bible as your study the course 
may be helpful, but all the key Bible references are also written out in each study guide. 

Each study starts will a short story. The topic in study is then discussed, with Bible verses being the core of the 
study. 

After having read the material, you close the study by filling out a separate quiz sheet. The quiz is a mixture of free 
answers, multiple choice, true/false, ticking the correct statements, etc. You send in the completed quiz sheet to 
NBI, and will get it back corrected together with the next guides. 

 Overview of the studies:
 1. We can believe in God

 2. We can believe in the Bible

 3. Does my life really matter to God?

 4. A plan for your life

 5. Bridge to a satisfying life

 6. A second chance at life

 7. About your future

 8. When Jesus comes for you

 9. Your home in heaven

 10. How soon will Jesus return?

 11. Mysterious power in my life

 12. An ever-present saviour

 13. From guilty sinner to forgiven saint

 14. The secret of answered prayer

 15. The secret of happiness

 16. The secret of heavenly rest

 17. The secret of growth through sharing

 18. The secret of a healthy lifestyle

 19. Entering the christian life

 20. The secret of growth through fellowship

 21. Can the majority be wrong?

 22. Is God fair?

 23. What and where is hell?

 24. When a person dies … what then?

 25. Can I find God’s church today?

 26. Does God have a special message for our day?
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Amharisk bibelkurs (etiopisk)
የእውነት ብርሃን
 

የእውነት ብርሃን በተልዕኮ በነጻ የሚሰጥ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው።

ይህ የተልዕኮ ትምህርት 26 ተከታታይ የሆኑ ትምህርቶች ሲኖሩት፡ መጽሐፍ ቅዱስን ግልጽ 
በሆነና ጠቅለል ባለ መልኩ ለመረዳት እንዲያስችል ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። በተጨማሪም ይህ 
የእውነት ብርሃን የተሰኘው ትምህርት በሰው ህይወት ውስጥ በጣም ወሳኝና ጠቃሚ ለሆኑት 
ጥያቄዎች፡ ማለትም ፦

•	 የአዕምሮ ሰላም እንዴት ማግኘት እችላለሁ ?

•	 በትርምስ ውስጥ ለምትገኘው አለማችን የወደፊት ተስፋዋ ምንድን ነው?

•	 ከሞት በኋላ ህይወት ይኖርን?

•	 ፍቅር ተስፋ እና ዋስትና እንዴት ማግኘት እችላለሁ ?

ለእነዚህና ሌሎችም መሰል ጥያቄዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ መልስ እንዲያገኙ ይረዳል። 

ይህ የተልዕኮ ትምህርት ዲስከቨር በሚል ርእስ በእንግሊዝኛ ከሚሰጠው የተልእኮ ትምህርት ወደ አማርኛ የተተረጎመ ሲሆን፡ የኖርዌጂያን የመጽሐፍ 
ቅዱስ ኢንስቲትዩት በኖርወይና አካባቢው ለሚኖሩ የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ይጠቅም ዘንድ ትምህርቱን በነጻ ለመስጠት ዝግጅቱን አጠናቋል። 

ትምህሩቱንም ተከታትለው ለሚጨርሱ ታማሪዎች ተቋሙ የምስክር ወረቀት ይሰጣል።

ይህንን የተልዕኮ ትምህርት ለመከታተል የምትፈልጉ በስተ መጨረሻ ላይ የምታገኙትን ቅጽ ሞልታችሁ  ብትልኩልን  ትምህርቱን በአድራሻችሁ 
የምንልክላችሁ መሆኑን  ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው።

የተልእኮ ትምህርቱ በሚከተሉት ርዕሶች ተካቷል፦ 

•	 በእግዚአብሔር ማመን እንችላለን?

•	 መጽሐፍ ቅዱስን ማመን

•	 በእርግጥ እግዚአብሔር ለኔ ህይወት ግድ ይለዋል?

•	 የሕይወት መመሪያ

•	 እርካታ ወደ ሞላው ሕይወት የሚያሻግረው ድልድይ

•	 ከሞት በኋላ ለመኖር የሚያስችል እድል ይኖር ይሆን?

•	 የወደፊት ሕይወትህ

•	 የሱስ ሲመጣልህ

•	 ሰማያዊው ቤትህ

•	 የየሱስ መመለሻ ምን ያህል ቅርብ ነው?

•	 በሕይወቴ ውስጥ የሚገኝ ሚስጥራዊ ኃይል

•	 ዘላለማዊው አዳኝ

•	 ከጥፋተኝነት ይቅር ወደተባለ ቅዱስነት

•	 እግዚአብሔር ለእኛ ዘመን የተለየ መልዕክት አለው?

•	 መልስ ያገኘው ጸሎት ሚስጥር

•	 ወደ ደስታ የሚያደርስ ሚስጥር

•	 ወደ ሰማያዊ እረፍት የሚያደርስ ሚስጥር

•	 በማካፈል የማደግ ሚስጥር

•	 የጤናማ አኗኗር ሚስጥር

•	 ወደ ክርስትና ሕይወት መግባት

•	 በመንፈሳዊ ህብረት የሚገኝ የእድገት ሚስጥር

•	 አብላጫው ሕዝበ ክርስቲያን ተሳስቶ  ይሆን?

•	 እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው?

•	 የገሃነም እሳት ምንድን ነው? የትስ ይገኛል?

•	 ሰው በሚሞትበት ጊዜ ምን ይሆናል?

•	 ትክክለኛዋን የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን 

በዚህ ዘመን  ማግኘት እችላለሁ?
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ANSATTE OG PÅMELDINGSKUPONG

Ansatte

Send inn kupongen. Ingen forpliktelser!

JA TAKK! Jeg ønsker å melde meg på følgende kurs (skriv ned 
kurstittelen som står øverst på siden der kurset beskrives i katalogen):  

(Vi tilbyr bare ett kurs om gangen. Flere kan bestilles senere.)

Alle kurs er uforpliktende. Man bestemmer selv hvor fort man vil gå 
fram. Alle kursene er GRATIS - kun boken Aktiv Bibel og eventuelt DVD 
tilleggsmateriale koster noe.

Kjell Aune,  
rektor

Harald Giesebrecht, 
studieinspektør

Robert Lungu,  
kontorleder

Marianne S. Aune, 
studieveileder

Lynn S. Kvinge, 
studieveileder

Ann-Sofie Sjölander, 
studieveileder

Sive Bodsberg,  
sentralbord

Sven Arvid Gustavsen, 
distriktsrepresentant

Fyll ut kupongen i dag og velg det kurset du ønsker,  
så får du introduksjonspakken i posten om noen få dager! 

Alternativt kan du bestille papirbaserte kurs eller nettkurs som beskrevet på s. 3.

Navn: ____________________________________________________

Adresse: __________________________________________________

Postnr./Sted _______________________________________________

Foresattes underskrift hvis under 18 år __________________________

Kurstittel: _________________________________________________

2017

!

Norsk Bibelinstitutt

Svarsending 6154

0095 OSLO
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OM NORSK BIBELINSTITUTT

Om Norsk Bibelinstitutt
Norsk Bibelinstitutt ble grunnlagt i 1947 som De tusen hjems brevskole. NBI er eldst og størst i Norge på kristen 
fjernundervisning. Det meste kursmaterialet er utviklet i Norge, men som en av over 100 slike søsterskoler rundt 
i hele verden nyter NBI også godt av et samarbeid med tilsvarende institusjoner i flere andre land, blant annet i 
Danmark, Tyskland, Nederland, Australia og USA. For tiden tilbys 20 forskjellige kurs om bibelrelaterte emner og 
livsstil, og det tilbys både papirbaserte og nettbaserte kurs (se www.norskbibelinstitutt.no).  

Siden instituttet ble grunnlagt, har tusenvis av mennesker gjennomgått våre kurs. Positive tilbakemeldinger fra både 
enkeltpersoner og studiegrupper viser at NBIs studier har betydd mye for mange. Kurs fra Norsk Bibelinstitutt har 
dannet grunnlaget for flere programserier på TV, og det er derfor mulig å kjøpe DVD-opptak som korresponderer 
med flere av kursene, eller se disse på www.hopechannel.no.

Norsk Bibelinstitutt er et initiativ og tilbud fra Syvendedags Adventistkirken i Norge, men kursene er åpne for 
alle og gir solid allmennopplysning om de emnene som behandles. Ansatte ved Norsk Bibelinstitutt har høyere 
utdannelse og representerer en bredspektret kunnskap og erfaring innenfor ulike fagfelter. I tillegg til dem som er 
ansatt, enten i full stilling eller på deltid, er det flere frivillige som gjør en innsats, bl.a. som lokale representanter 
for NBI.

Norsk Bibelinstitutt holder til på Vik i Hole.

T.h. Medarbeidere 
ved De tusen hjems 
brevskole ca. 1955.

Tidligere NBI-logo:
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Hope Channel Norge

Kristen TV for hode og hjerte
Vi ser stadig mer video, og vi vil selv bestemme når og hvor vi ser det. Hope Channel Norge (HC) gir seerne 
tilgang til kvalitetsprogrammer med et tydelig bibelsk innhold. HCs hjemmeside eller app gir tilgang til de 
programmene du er interessert i, når du måtte ønske.

Fordi Hope Channel Norge er en del av Syvendedags Adventistkirkens globale nettverk av produksjonssteder kan 
vi tilby seerne varierte program med en klar kristen profil.

Hver uke sender vi et samtaleprogram om et bibelsk tema eller en av Bibelens bøker. I samtalen mellom erfarne 
bibellesere vil du selv bli beriket og velsignet. Deltakerne i programmene viser hvordan Bibelen er aktuell for vår 
tid.

Her ser du Hope Channel:
Hope Channel Web-TV 
 Programoversikt: www.hopechannel.no 

Lifestyle TV 
 Programoversikt: www.lifestyletv.se

TV Visjon Norge 
 Programoversikt: www.visjonnorge.no

Riks TV 
 Programoversikt: https://www.rikstv.no/
produkter/kanaler/tv-kanaler/visjonnorge/

Samsung Smart TV 
 Programoversikt: www.hopechannel.no 

Hope Channel OnDemand 
 Strømmetjeneste 24 timer i døgnet 7 dager i 
uken: www.hopechannel.no

Hope Channel VideoPodcast 
 Menigheter, smågrupper, ungdomslag 
og privatpersoner har mulighet til å laste 
ned programmene i HD-kvalitet på egen 
PC eller minnepenn for avspilling uten 
Internett tilgang. Tjenesten er gratis!  
 www.hopechannel.no 

Hope Channel App  
 HC-nettverket tilbyr Hope Channel 
app for nettbrett og smarttelefoner. 
Hope Channel appen sikrer optimal 
økonomisering av dataforbruk for mobile 
enheter. Velg den appen i Google Play 
eller Apple App Store som koster noen 
få kroner, ikke gratisversjonen, som ikke 
har full funksjonalitet. 

Paradigme og Utforsk
At vi mennesker står overfor noen avgjørende utfordringer 
er ingen nyhet, selv om nyhetsmedier stadig forteller om 
krig, sult, global oppvarming og politikerforakt. Disse 
globale problemene eksisterer. Vi kjenner godt til dem. 
Men hva er årsaken til utfordringene, og enda viktigere: 
hva er løsningen på problemene? Programserien Paradigme 
og oppfølgings-
programmene i serien 
Utforsk tar opp mange 
av dagens aktuelle 
problemstillinger og 
prøver å se på dem 
gjennom nye briller. Et 
nytt paradigme. Få med 
deg denne serien On 
Demand.
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RESSURSER

Ressurser

Babylonkoden 1-13, DVD 
Kurs i Daniels bok. Gruppesamtaler. 
Anbefales sammen med NBIs kurs 
Profeten Daniels bok.

Kr 690 (13 CDer)
Bestillingsnummer: 8750

 

Livsretning, ta styringen 1-7, DVD 
Om å identifisere og ta styringen på 
områder i livet som har betydning.
Anbefales sammen med NBIs kus Ta 
styringen på livet.

Kr 375 (7 CDer)
Bestillingsnummer: 8765

Menneskesønnen 1-11, DVD 
Bli bedre kjent med historiens mest 
innflytelsesrike person. Opptak gjort 
i Israel.Anbefales sammen med NBIs 
kurs Menneskesønnen.

Kr 590 (6 CDer)
Bestillingsnummer: 8767

Patmosvisjonen 1-9, DVD 
En serie om de tre første kapitlene 
i Åpenbaringens bok. Opptak på 
Patmos og i de syv byene hvor 
mottakerne av brevene befant seg. 
Anbefales sammen med NBIs kurs 
Patmosvisjonen.

Kr 480 (5 CDer)
Bestillingsnummer: 8768

Sammen om livet 1-8, DVD 
En ressurs for å skape et bedre 
samspill med den personen du elsker. 
Anbefales sammen med NBIs kurs 
Sammen om livet.

Kr 420 (4 CDer)
Bestillingsnummer: 8769

Finnerlykke 1-11, DVD 
Gå på leting for å finne «firkløvere», 
i verdens viktigste bok: Bibelen. 
Anbefales sammen med første del av 
NBIs kurs Jeg søkte og fant...

Kr 590 (6 CDer)
Bestillingsnummer: 8772

Fenomenet Paulus 1-11, DVD 
Hva gjorde at Paulus ble forvandlet 
fra innbitt motstander til energisk 
forsvarer av kristendommen? 
Anbefales sammen med NBIs kurs 
Paulus.

Kr 480 (4 CDer)
Bestillingsnummer: 8777 – 8778

meg@Gud, DVD 
4 DVD-er, 10 programmer. 
Du utfordres på om du kan tro på Jesus 
Kristus som skaperen, Gud og venn. 
Er det et smart alternativ for norske 
ungdommer i dag? Anbefales sammen 
med NBIs kurs meg@Gud. Perm 
med veiledning om hvordan du kan 
gjennomføre kursopplegget i grupper 
er også tilgjengelig. 

Kr 450 (4 CDer)
Bestillingsnummer: 8783

Hvis du ønsker å hjelpe til med å spre informasjon om Norsk Bibelinstitutts tilbud, kan du få fritt tilsendt 
kursinnbydelser som kan gis til interesserte, eller deles ut i postkasser som ikke er merket «Nei takk!».

Materiellet kan bestilles ved henvendelse til Norsk Bibelinstitutt og er gratis. Se kontaktinformasjon på side 2.

Seriene ovenfor, untatt Babylonkoden, kan også ses eller lastes ned gratis fra www.hopechannel.no.



Med kursene fra Norsk Bibelinstitutt 
åpner du døren til en spennende og 
givende studieopplevelse! Kurskatalogen 
gir en oversikt over våre tilbud, men ta 
gjerne kontakt dersom du har spørsmål. 
Velkommen til et berikende studium!

Har du prøvd å løfte blikket litt høyere enn vanlig? Eller kanskje legge deg på ryggen i en solvarm 
sommereng og hvile blikket mot himmelen? Plutselig ser du omgivelsene i et helt annet perspektiv 
og et nytt landskap åpenbarer seg. Mange ganger er det slik at virkeligheten fortoner seg ganske 
annerledes så snart vi ser den fra en litt annen vinkel. 

Ofte vil disse forskjellige synsvinklene utvide vår horisont og berike oss. Til andre tider kan 
én synsvinkel eller ett ståsted gi oss et bedre bilde av virkeligheten, mens et annet fortegner 
og fordreier dette. Tenk bare på fotografen som kom for nær på og fikk et portrett med en 
ualminnelig stor nese i et noe ugjenkjennelig ansikt! 

Slik er det også når det gjelder livssyn og tro. Nye synspunkter kan gi ny innsikt og berike livet. 
Ikke sjelden betyr det også at vi må revidere våre oppfatninger fordi vi har fått en større innsikt og 
bedre forståelse. 

I Norsk Bibelinstitutts kurs vil du finne mange spennende, nye perspektiver med utgangspunkt i 
Bibelen. Du vil finne stoff som engasjerer, utfordrer, gleder og forundrer. Og i det landskapet som 
utfolder seg, vil du oppdage mer enn gress og blomster som visner, mer enn tanker og ideer som 
går av mote etter en tid. Fordi den boken som ligger til grunn kommer fra ham som er evig, vil du 
finne verdier som har stått sin prøve. Derfor er vårt motto:

N Y E  P E R S P E K T I V E R  –  VA R I G E  V E R D I E R
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