”DER STÅR SKREVET”
Seminar på sommerlejren 2018 ”… fordi Gud har talt”. Pastor Leif G.
Jensen
Sætningen kender vi fra evangelisterne. Og vi kender den fra Jesus selv.
Og fra apostlene. Gælder det som et argument? Det siger jo så mange
andre – både kristne og ikke kristne – og mange kommer til forskellige
resultater ang. frelse, skabelse, død, salighed osv. Er det ikke snarere en
kamp om at forstå bibelen ret? Altså, hvordan det, der står skrevet, skal forstås? Eller må vi helt
opgive at bruge Skriften, fordi det synes at være forgæves?
Verdslige skrifter (vore)
1) DOKUMENTER m. underskrift – 2) PERSONLIGE BREVE – 3) ROMANER og POESI og 4)
REJSEBESKRIVELSER, HISTORIE:
1) HVIS BIBELEN HØRER HJEMME HER …
 Bibelbrug: Kristne ikke behøver at gå i kirke for at høre Guds ord læst op. Behøver at læse
det højt og høre det hjemme. Læse nu og da. Kan tage alternativ litteratur med på
prædikestol – og falde i søvn med en god roman. Den hellige Skrift er da ikke mere hellig.
Hellige Skrifter (Guds)
Bibelen: 1) DOKUMENTER, hvor der er aflagt et løfte – en ed. 2) PERSONLIGE BREVE fra Guds
sendebud til menigheder … også os. 3) HISTORISKE BERETNINGER, REJSEBESKRIVELSER, 4) POESI,
hvor vi ser ind i menneskers hjerter og deres liv med Gud. 5) ØJENVIDNE-BERETNINGER fra
apostlene og SKILDRING AF KIRKENS HISTORIE fra 33-50.
ER DE AUTORITATIVE? HVOR HAR DE AUTORITETEN FRA?
2) BIBELEN ER GUDS ORD – HELLIG SKRIFT
Bibelbrug: JESUS: Lukas 24,13-24; 25-26; 44-49.
TIMOTHEUS: Paulus’ 2. brev til Timotheus: 3,15-17:
PETER: Peters 2. brev: 1,17-21: Ordet om Kristus. Profeternes go Helligåndens.
JØDER i Berøa: ApG 17,11: Tog imod budskabet om Messias idet de granskede.
TROENDE I GAMLE TESTAMENTE: Salme 1 & Salme 119,103
DET VISER OS, HVAD DE TROEDE OM SKRIFTERNE: Én hellig bog, åbenbaring, vejledning, hjælp,
trøst, tro, håb, kærlighed. Handler om alle Guds gerninger. Viser os Gud, viser os mennesket.
Fortæller os, hvorfor vi er, hvor vi er. Vejleder os til et kristent liv hos Gud. Åbner evigheden for os.
Genføder.
a) HVILKE SKRIFTER? Kanon? 39 bøger i Gl. Testamente og 27 bøger i Nye Testamente. Hvorfor?

Hverdage: Morgen og aften: Salme, Bibellæsning, Bøn. Hvordan?
Søndag, gudstjenesten: 1 Tim 4,13: Indtil jeg kommer skal du tage vare på skriftlæsningen,
formaningen og undervisningen. Lukas 4,16-20.
b) IDEER OG INSPIRATION TIL BIBELBRUG:
Ideer fra deltagere. Drøftelse.
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Problemet med de mange tolkninger?
Skriften giver os selv svaret i den måde, profeter og apostle og Herren Jesus selv bruger Skrifterne.
Eksempel: Jesu samtale med Djævelen i Matthæus 4,1-11: Jesus bruger Skriften hver gang, Djævelen
møder ham med en fristelse. Djævelen bruger Skriften forkert. Jesus korrigerer med Skriften, og han bliver
ved med at bruge Skriften. Skriftens indhold åbenbarer svar på de afgørende eksistentielle spørgsmål, og
Skriftens indhold hjælper os i alle fristelser.
SELV OM DER ER FORSKELLIGE TOLKNINGER, OPGIVER JESUS IKKE AT BRUGE SKRIFTEN. OG DET SKAL VI
HELLER IKKE GØRE.

Tre nøgler
1) Læs, hør og forstå Skriften med Skriften!
Jesus tolker Skriften med Skriften. Han imødegår djævelens bibeludlægning med Skriftens egne enkle ord.
2) Læs, hør og forstå Skriften ud fra Kristus
Jesu undervisning i Lukas 24, når han hjælper Emmaus-disciplene til forståelse.
3) Læs, hør og forstå Skriften og kun Skriften.
Jesus benytter Skriften og kun Skriften i mødet med Djævelens angreb på ham som Guds Søn (1. fristelse),
på hans kaldelse at mennesker ærer ham ved korset og ikke på tempelpladsen pga et mirakel (2. fristelse),
og på hans liv i gudsfrygt og tro (3. fristelse).

Matthæus 4,1-11

D92 Matthew

Skriften åbenbarer for os, at Jesus blev ført af Ånden,
ledt af Gud, ud i ørkenen. Frelses-hensigt:
Hebræerbrevet 2,14-15 og 18. 4,15.

Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at
fristes af Djævelen.

Tre eksistentielle spørgsmål.
A) Hvorfor er jeg hvor jeg er?
Vanskeligt liv. Lidelse og død. 1 Mos 3.

4:1

2 Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre
nætter, led han til sidst sult.
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Og fristeren kom og sagde til ham:

FØRSTE:
«Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal
blive til brød.»
4

B) Hvem er jeg?
Gud fortæller mig det i dåben og i evangeliet

Men han svarede: «Der står skrevet:
«Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af
hvert ord, der udgår af Guds mund.» »

C) Hvor stammer det onde fra?
1 Mos 3,1-7; 2 Pet 2,4;

ANDEN:

Tre andre påtrængende spørgsmål:
1) Hvis Gud findes og elsker mig, hvorfor så …?
Klart svar i Skriften: Det står skrevet i evangeliets ord,
i Skriftens ord om dåbens sakramente, i gentagne
løfter
2) Findes der ikke en lettere løsning/vej?
Klart svar i Skriften: Det står skrevet i evangeliernes
ord fra Jesus: om at bære sit kors og følge ham fx Matt
10,26-39 og Matt 11,28-30. Vi må ikke søge ”lettere”
veje end dem, Gud giver os i sit kald til os. Den trange
vej er den eneste vej til Livet Matt 7,13-14.
3) Den hurtige vej til ære og velstand?
Klart svar i Skriften: Det står skrevet i Jesu
undervisning i Jesu undervisning om penge og ære og i
apostlen Paulus’ breve, fx 1 Tim 6.
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Da tog Djævelen ham med til den hellige by,
stillede ham på templets tinde 6 og sagde til
ham: «Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For
der står skrevet: Han vil give sine engle
befaling, og de skal bære dig på hænder, så du
ikke støder din fod på nogen sten.»
7 Jesus sagde til ham: «Der står også skrevet:
«Du må ikke udæske Herren din Gud.» »

TREDJE
8

Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang
til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens
riger og deres herlighed 9 og sagde til ham: «Alt
dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og
tilbede mig.»
10
Da svarede Jesus ham: «Vig bort, Satan! For
der står skrevet: «Du skal tilbede Herren din
Gud og tjene ham alene.» »

KONKLUSION:
11 Da forlod Djævelen ham, og se, der kom
engle og sørgede for ham.

