7 Hur jag läser min Bibel
Fristadens bibelgudstjänst 2021-06-20. 2 Tim 3:16

7.1 Inledning: Sola Scriptura!
 Vi tillhör den protestantiska reformationen
 En av de viktiga grunder som reformationen återerövrade var Sola Scriptura = Endast skriften
 Läran om Sola Scriptura betyder att Skriften/Bibeln är både nödvändig och tillräcklig
auktoritet i alla hänseenden rörande Kristen tro
 Nödvändig: Vi behöver Guds Ord för att få uppenbarelse av Honom och om Honom
 Tillräcklig: Gud har i sitt Ord gett oss allting vi behöver – vi behöver inga sekundära källor.
 Det kan finnas annat som är bra och uppbyggligt, men inte nödvändigt och inte
motsägelsefullt.
 Sola Scriptura är revolutionerande frihet!
 Du behöver ingen förmedlare av Guds nåd utöver Kristus och den Helige Ande
 Du är själv bemyndigad att läsa och förstå och göra efter Guds Ord
 All tradition och alla auktoriteter är till nytta endast i den mån de står under Ordet!
 Jag är ingen Pastor och har ingen utbildning.
 Ingen har lagt händerna på mig och bemyndigat mig, ingen skola har utfärdat sitt
godkännande, inget domkapitel har ordinerat mig och ingen äldstekår har gett mig en titel.
 I början hindrade detta mig, jag trodde att jag behövde en titel, en licens, en venia.
 En av de första gångerna jag var i Uddevalla stad (strax efter att Håkan kom hem från
sjukhuset) mötte jag Dave Tidy på Saronhuset
 Han uppmuntrade mig med orden ”School of the spirit Brother!”
 Allting som jag gör kan du också göra
 Allting som jag säger kan, och ska, du granska mot Gudsordet
 När du lyssnar, gör det med en öppen Bibel och ett öppet men prövande sinne.

7.2 Vad är det jag läser?
 När jag läser min Bibel är jag medveten om vad det är för text jag läser – 2 Tim 3:16
 Theopneustos = Gudsutandat = Inspirerat
 När jag läser Bibeln så läser jag det Inspirerade Gudsordet!
 Två lydelser av 2 Tim 3:16. Ordagrant: ”All Heligskrift Gudsutandad Och Tillnytta” – finns
inget verb i hela versen.
 1: Från Karl XII till 1917 års: ”All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig…”
 2: Från NT81 och framåt: ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och (är) tillnytta…”
 Båda är grammatiskt möjliga och båda förutsätter skriftens inspiration.
 Jfr 2 Pet 1:21 – tanken om skriftens direktinspiration
 Verbal Plenary Inspiration = Skriftens Direktinspiration
 Verbal = Ordagrant
 Plenary = Totaliteten eller ”Alla ord”
 Inspiration = Ingiven av Gud
 Hölls av i princip samtliga av de tidiga kyrkofäderna.
 Se Ellicott’s Commentary for English Readers (Biblehub.com)
 Clemens av Rom (70-96 e.Kr.), Polykarpus av Smyrna (108 e.Kr.), Ignatius av Antiokia (107
e.Kr.), Barnabas av Alexandria (140 e.Kr.), Justinus Martyren (140-150 e.Kr.), Athenagoras









(160-170 e.Kr.) en grekisk filosof som blev frälst av att läsa bibeln under sitt försök att
motbevisa kristen tro, Irenaeus av Lyon (180 e.Kr.), Tertullius (innan han avföll) 200 e.Kr.,
Clemens av Alexandria (199-200 e.Kr.), Hippolytus av Portus (Rom 218 e.Kr.)
Direktinspiration = Gud själv ansvarar för innehållet i Bibeln
 Helt avgörande – Orden som skrevs ner skrevs just så på Guds direkta ledning och var en
felfri representation av det Gud ville förmedla.
 Gud har genom sin makt sett till att i allt väsentligt bevara grundtexten så att vi har
tillgång till hela Kanon.
 Originalmanuskripten var felfria – avskrifterna är tillräckligt nära originalen för att ge
allting vi behöver.
 Översättningar är aldrig felfria men är idag tillförlitliga.
 Orimligt alternativ: Du/Jag/Någon annan än Gud avgör vad som är rätt.
 Vem? Du, Jag eller Någon? Den som skriker högst? Den som har finast titel? Den som har
tjusigast vokabulär?
 Människor är syndfulla och imperfekta, om syndare skrev Bibeln kan vi inte lita på vad
som är sant och vad som inte är det.
 Om Biblisk sanning är relativ hamnar vi snabbt på ett sluttande plan där vi kan
ifrågasätta vad som helst, för med vilken auktoritet ska du ifrågasätta mig, din egen?
Vi kan resonera oss fram till direktinspiration:
 1. Objektiv sanning existerar (axiom)
 2. Då existerar en objektiv sanning om Gud (slutsats)
 3. Gud är Ande (antagande) och då kan endast Gud ge oss sanningen om Gud
(Uppenbarelse)(Argument)
 4. Sanningen om Gud som är Ande kan bara förmedlas till oss genom ord inspirerade av Ande
(därför att Ande inte kan ses eller förnimmas, bara förklaras/uppenbaras och erfaras)
 5. Alltså: Guds Ord kom till genom Andens förmedling för att uppenbara All nödvändig
objektiv sanning om Gud som behövs för vår frälsning.
Paulus använde skriften så i Gal 3:16
 Petrus säger det uttryckligen om GT:s profeter i 1 Pet 1:21
 Jesus konstaterar bevarande i Matt 5:18
Du läser GUDS INSPIRERADE ORD MÄNNISKA! Behandla det därefter!

7.3 Varför läser jag?
 Kristocentricitet = Allting handlar om Jesus (Joh 5:39-40 och Luk 24:27)
 Jag läser för att få Kristus uppenbarad och förklarad för mig
 Om jag inte reflekterar det jag läser i Kristus finns det stor risk att jag går vilse
 Vi tillber inte en bok – vi tillber en person (Fadern) och han har gett oss en bok som handlar
om Kristus som är den som uppenbarar Fadern (som vi tillber). Vi tillber även Kristus, därför
att han är Gud, och det är i hans namn som vi tillber Gud som Fader.
 Ultimat verklighet uppenbarad
 Syftet/Målet/Menigen med Bibeln är att uppenbara ultimat verklighet.
 Ultimat verklighet är verklighet som existerar oberoende av oss och av den materiella
världen.
 Den är oföränderlig och tidlös – Gud är grunden för all ultimat verklighet.

 I bibeln finns inte all ultimat verklighet uppenbarad, men där finns all nödvändig verklighet
när det gäller vår förståelse av och relation till Gud.

7.4 Hur läser jag?
 Hermenuetik – principer för sund bibeltolkning.
 Hermenuetik är läran om principer och metoder för att förstå en biblisk text.
 Vi ska inte gå in på det i detalj, men vi ska nämna tre grundläggande principer som är mycket
viktiga att ha med sig, särskilt när du lyssnar på någon annan som tolkar bibeln åt dig:
 1. Läs som det står – Ord har en normal och uppenbar mening och det är den som avses
om det inte uppenbart framgår av texten att den är allegorisk eller symbolisk.
 Läs i Kontext – Texten finns i en Historisk kontext, orden har en grammatisk relation till
varandra och verser finns i en meningsbärande kontext i sitt sammanhang
 Skrift skall med skrift förklaras – läs och förstå en bibelvers i relation till helheten av
resten av bibeln om något är otydligt.
 Exegetik – Principer för att utlägga och förklara en specifik text
 En del av Hermenuetiken
 Motsatsen till Eisegetik – att läsa in någonting i texten som inte egentligen är där.
 Några korta viktiga Exegetiska principer när jag läser en text:
 1. Grammatiska principen: Språk har grundläggande regler – Följ dem!
 A. Definiera ord (använd gärna konkordans och ordlista)
 B. Undersök Syntax (ordens inbördes förhållande till varandra)
 2. Bokstavliga principen: Hitta inte på!
 Ord betyder vad ord betyder – inte vad du vill att de ska betyda.
 3. Historiska principen: Förstå vad som ursprungligen avsågs där och då.
 Viktigt att inte läsa i ljuset av hur vi kanske ser på saker nu och här.
 4. Syntes principen: Bibeln hänger ihop i en helhet.
 Synbara motsättningar kräver djupare förståelse
 En viss text förstås i relation till helheten.
 En viss specifik förståelse eller tolkning av en text är fel om den motsäger någonting
specifikt i en annan text.
 5. Praktiska principen: Applikation
 När vi har läst och förstått meningen har vi ett ansvar
 Gör vad där står
 Applicera det på ditt eget liv

7.5 Avslutning: Bibelstudieteknik – S.O.A.P.
 S.O.A.P. står för Scripture, Observation, Application, Prayer
 Vi gör en snabb SOAP på Joh 1:1-5 som avslutning
 S: Läs texten
 O: Vad ser vi i texten?
 ORDET – Bestämd form = ett specifikt ord som beskrivs
 Fanns i begynnelsen
 Hos Gud
 Var Gud
 Skapade allting

 Innehöll liv
 Innehöll ljus
 Besegrar mörkret
 Vad är ORDET?
 Logos = Ett ord som förkroppsligar (beskriver) ett koncept eller en idé
 v.14 Ordet blev människa = ORDET är Kristus = Ordet var/är Gud.
 Fanns i begynnelsen = ett evigt Ord
 Allt blev till: jfr 1 Mos 1 skapelsen
 Allting skapades genom Kristus
 Liv = Ljus (v.9-13) Evigt Liv ges av Gud genom pånyttfödelse
 Förståelse: Kristus är av evighet Guds Logos, samma ord som talade världen in i varande och
som tog mänsklig gestalt för vår frälsning. Jesus Kristus är samma person (Sonen/Logos)
genom vilken gud skapade världen och allting som finns och i honom finns det eviga livet
(ljuset) som tas emot i tro genom pånyttfödelse av Guds vilja och över det livet/ljuset har
mörkret ingen makt.
 A: Jag behöver se och förstå vem den här Kristus är, se bortanför människan Jesus och se
även Guds logos/sonen. Jag behöver förstå och leva utifrån att han har skapat allting, leva
mitt liv i ljuset som är Kristus och vandra med honom.
 P: Herre, hjälp mig att vandra med dig. Att dela dig med andra, att vittna om ljuset som
Johannes gjorde. Tack för att du har fött mig på nytt till ett levande hopp och att jag har fått
ta del av livet som är i ditt Logos – Ordet/Kristus.
AMEN!

