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Tryg og tro bibellæsning

Gud åbenbarer sig for os gennem Bibelen.
Siden syndefaldet har vi mennesker været ude af stand til at høre eller se Gud direkte og sikkert. Gud må 
åbenbarer sig for os - og det gør han først og fremmest gennem sit ord. Ofte først talt til et enkelt 
menneske, der så videregav det til andre. Rom 15,4. Nu samlet i Bibelen. Gud fortsætter med at tale direkte 
til mennesker, men ikke med samme autoritet som da han talte til dem, der blev forfattere til Bibelen.

hvordan skal vi se på Bibelen? - På den måde, den selv ser på sig selv. Dette kalder vi at være «bibeltro». 
Selve ordet står ikke i Bibelen, men sagen gør. Et af mange bud på en definition kan være: 

«Vi tror, at hele Bibelen er Guds sande ord, som mennesker og Helligånden har skrevet».

« »: Gennem »kanon-dannelsen» blev de 66 skrifter, der er med i Bibelen, fundet. GTs 39 Hele Bibelen
bøger var afgjort, da Jesus kom og han (fx Matt 5,17-20 og Matt 22,41-45) og resten af NT bekræfter det. 
NT: Først var der den mundtlige videregivelse, der dog hurtigt blev nedfældet på skrift.Langt de fleste af de 
27 bøger i NT var anerkendt senest i år 185. 230 er næsten alle med og i 367 er alle med, hvilket blev 
stadfæstet på kirkemøde 393.

« »: «ufejlbarlig?» sande
Ja: Læst som Bibelen selv vil læses (fx stilarter: digt, historieberetning, teologisk redegørelse, aktuelle 
breve…).  Læst i sammenhæng. I hele sit BUDSKAB eller også i alle DETALJER?

Samtale/eftertanke: Er Bibelen for dig 100% sand:    I ALT, hvad der står  /  I ALT, hvad den siger, der har 
betydning for dens budskab  /  I selve budskabet, men ikke i alle detaljer  /  I det vigtigste af budskabet

Ånden har «åndet/blæst» Guds livsånde/Guds ord ind i forfatternes menneskeord. Derfor skal det altid 
læses sammen med bøn!

En vigtig konstatering: selv kristne, der er ””lige meget Bibeltro”” kan komme frem til forskellige resultater! = 
vi læser alle Bibelen med briller! Det er en del af syndefaldet – og af vore forskellige tidsaldrer og kulturer. 
Men alligevel en stor fælles enighed blandt «klassiske» kristne.

«Puslespils-reglen»: ALLE brikker i Bibelen om et konkret emne skal være 
                                    med til at danne billedet af, hvad Bibelen siger om emnet! 

Samtale/eftertanke: Hvad tænker I om det med, at ”alle brikker” skal med til at samle et billede af, hvad 
Bibelen siger om et emne? 
Hvordan oplever I det med, at bibeltro kristne er uenige om tolkningen af steder i Bibelen?

Oversættelser: to måder: meget tæt på den originale tekst (fx vores 1992-udgave) eller at gengive den 
originale teksts budskab mere frit og let forståeligt (fx Bibelen 2020 og NT på hverdagsdansk).

Bibeltroskab er ikke alene at mene noget, men at leve et liv! Matt 7,24.

Samtale/eftertanke: Hvad tænker I om det med at ”handle efter Guds ord”: følger det altid med det at have 
en ”bibeltro” holdning og mening  - for jer?  -  for andre?

Bibelkritik: «Salami-spørgsmålet. Bibelen læses ikke efter sin eget selvforståelse, men ud fra nutidig 
vestlig logik og politisk korrekthed.

Samtale/eftertanke: Oplever I bibelkritikken i praksis?   Er vi selv ramt af bibelkritikken? 
                                   Hvordan modarbejder vi den?

Vi kan stole på Bibelen!
Et godt og trygt sted at stå!
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