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Vad säger Bibeln om sig själv

Anders Pihl

Jes 55:8-11
8 Mina tankar är inte era tankar,
och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN.
9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden,
så mycket är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än era tankar.
10 Liksom regnet och snön faller från himlen
och inte återvänder dit,
förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar
och ger säd till att så
och bröd till att äta,
11 så skall det vara med ordet
som går ut från min mun.
Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig
utan att ha verkat vad jag vill,
och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Bibelns beståndsdelar
´ Bibeln består av GT (39 böcker) och NT (27 böcker)
´ GT sammanställdes 1400-400 fKr, NT författades 30-90 eKr.

´ GT består av TaNaK:
´ Torah= lagen: Moseböckerna
´ Nivim= Profeterna utgör en stor del i Bibeln, mycket har gått i uppfyllelse, mycket återstår.
´ Tidiga profeterna Josua, Domarboken, Samuelböckerna, Konungaböckerna
´ Senare profeterna Jesaja, Jeremia, Hesekiel + 12 småprofeter

´ Kiviim= Skrifterna övriga GT
´ NT, evangelierna, apostlagärningarna samt breven
´ Urvalet i NT växte fram under de första århundradena

´ Historiska berättelser, undervisning om Guds, samt profetior.
´ Sluten kanon sedan dess

Att lära känna Herren och skapa tro
´ I sitt ord bjuder Herren in oss att lära känna Hans tankar och vägar. Så oerhört stort!!!
´ Ps 119:
´ Tankar
´ Vägar
´ Stadgar
´ Bud
´ Befallningar
´ Rätter
´ Vittnesbörd
´ Domslut
´ Undervisning

I begynnelsen var Ordet
Låt oss börja från början.
1Mos 1:1-3 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och
mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3 Gud sade: "Varde ljus!" Och
det blev ljus.
Joh 1:1-3, 14 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i
begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av
det som är till.
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som
den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning
14

´ Vi ser att i begynnelsen var ordet redan till som en del i Gudomen, Fadern Son och Ande
´ Ordet blev människa!!! Sann Gud och sann människa.
Upp 19:13 Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är
"Guds Ord".

Bibelns sanningsanspråk 1
Sanningen är en person i Gudomen, Jesus: jag är vägen Sanningen och livet.
Ps 119:89 'För evigt, Herre , står ditt ord fast i himlen.’
Ps 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.
Matt 5:18 Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte
en prick i lagen förgå, förrän allt har skett.
Ords 30:5 'Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till
honom.’
Jes 40:8 Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet."
Hebr 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd
och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare
över hjärtats uppsåt och tankar.

Bibelns sanningsanspråk 2
Joh 3:34 'Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin Ande utan att mäta. ’
Joh 8:47 ' Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.”
´ Jesus citerar frimodigt ur skrifterna och handlar så att de skall gå i uppfyllelse.
´ Jesus refererar till skapelsen ( har ni inte lästa att i begynnelse skapade Gud till….) och
Noa.
´ Skapelsetron är oförenlig med utvecklingsläran eller andra teorier och undergräver Guds
ords sannfärdighet.
´ Döden kom in i världen genom Adams synd. Utvecklingsläran motsäger förstås detta och hävdar
att skapelsen alltid varit under förgängelsen.
´ Lyssna gärna på John Lennox och föreningen Genesis

Det dagliga mannat
´ Det dagliga mannat….
1Tess 2:13 'Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er,
inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är
verksamt i er som tror. ’
´ Vikten av att dagligen läsa Guds ord utmanas idag och bibelkunskapen sjunker.
´ Kan vara torrt och knastrigt ibland och gör oss påverkbara av fräckare upplevelser
´ Exempel fel fokus på lovsång

´ Nya uppenbarelser som får lika värde som Guds ord ex Boken Jesus kallar på dig (Sarah Young)
en Gud i alla och i allt.
´ Strävan efter att höra Herrens röst borde driva oss att studera Bibeln!

´ Om man tittar på träffar i det kristna utbudet i sociala medier
´ Det spektakulära och känslomässiga får många träffar, enkel bibelundervisning får betydligt lägre
träffar

´ Att bibelkunskapen sjunker är mycket allvarligt!!! Be om en bibelväckelse (Josias
reformation)

Det profetiska ordet är kodat
2 Petr1:19-21 ' Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till
det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era
hjärtan. Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty
ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har
människor talat vad de fått från Gud.
´ Var försiktig med allegorisk bibeltolkning, förstå saker bokstavligt så långt det är rimligt.
´ Se upp!! Bibeln är som en katalysator. Det du vill att den skall säga, kommer den att säga
dig.
´ Be Herren rena dina motiv och be om andens hjälp att förstå bibeln succesivt.
´ Studerandet av Guds ord är mycket viktigt.

Guds ord är tillräckligt!!!
2 Tim 3:16-17 ' Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till
upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje
god gärning. ’
´ Guds ord innehåller allt vi behöver för våra liv när det kommer till vår vandring med
Herren.
´ Bibeln är ingen vetenskapsbok som exempelvis lär ut hur man opererar en
kranskärlsoperation bäst.
´ All vetenskap har sin grund i att verkligheten kan begripas alltmer genom forskning och
har vuxit fram ur det kristna kulturarvet.
´ Psykologi som ett exempel är oftast helt inkompatibelt med bibelns budskap och vi skall
inte förvänta oss få vägledning från det hållet.
´ Begreppet ”All sanning är Guds sanning” är mycket bedräglig och kan vilseleda oss långt
ifrån den person som är sanningen själv.

Vem handlar bibeln om?
´ Bibeln skall läsas så att den pekar på vem Gud är.
´ Bibeln innehåller en blandning av vad Gud sagt och historiska händelser där Herren låter oss få
inblick i hans vägar, stadgar, rätter och bud. Dessa skall visa på vem Gud är.
´ Risk, ni forskar i skrifterna för att ni tror ni har evigt liv i dem Joh 5:39-40. Det är så lätt att läsa och
spegla sig själv i skrifterna. Det brukar dyka upp då och då i våra liv och då blir det tungt att läsa.
´ Gör till vana att påminna dig om en rätt läsning av Bibeln fokuserar på Herren själv.

Summering
1. Bibeln är Guds sanna ord till oss
2. Bibeln uppmanar oss att komma till Jesus för att få liv och består av:
1. Historiska berättelser
2. Guds vägar och tankar
3. Profetior
3. Skriften är ”kodad” med DHA och behöver ödmjukt uttolkas med DHA:s hjälp.
4. Bibeln är Guds manna till oss som vi skall leva av. Viktigt att vi för detta vidare till nästa generation.
5. Låt oss be om en ny Josia-reformation

2 Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en
spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker
genom Herren, Anden.

