
Bibelen 
– en sikker vejleder

Har du prøvet at gå et mørkt sted uden en lommelygte? 

Det går langsomt, og man støder let ind i ting. 

Der er mange mennesker i dag, der snubler gennem livet 

uden at være sikker på, hvor de går, og uden at være 

sikker på, hvordan de kommer derhen, hvor de gerne vil.

Den gamle Kong David vidste, at det var vigtigt at have lys med sig for  
at finde vej, og for ham var Guds ord, Bibelen, en sikker lysgiver og 
vejleder, ”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti“ (Sl 119,105).

Jesus selv henviste til denne sikre vejleder, når han blev udfordret eller 
skulle fortælle andre, hvordan de skulle finde vej i livet. ”Der står skre-
vet,“ sagde han, da Djævelen ville udfordre ham. ”Har I ikke læst dette 
skriftord,“ ville han sige, når han forklarede et punkt i sin undervisning 
(Mark 12,10). For Jesus var Skrifterne Guds autoritative ord til alle men-
nesker til alle tider. De var til at stole på og leve efter. Og de udfordrede 
ofte menneskelige idéer og vanetænkning.



Ingen bog har været så elsket, så hadet, så højt æret og forbandet som 
Bibelen. Mennesker er gået i døden for Bibelen. Andre har slået ihjel på 
grund af den. Den har været inspirationskilde til menneskets største og 
mest ophøjede handlinger, men er også blevet beskyldt for at være år-
sagen til menneskets laveste og værste handlinger. Bibelens særstilling 
skyldes ikke, at den er uden sidestykke, når det gælder politisk, kulturel 
og social indflydelse, men derimod dens kilde og indhold. Den gør krav 
på at være Guds åbenbaring af ham, der er sand Gud og sandt menne-
ske: Guds Søn, Jesus Kristus – verdens frelser.

Bibelen består af 66 bøger eller breve skrevet af ca. 35 forskellige forfat-
tere over en periode på omkring 1600 år. I dag topper den stadigvæk 
bestsellerlisten, også selvom den er forbudt i nogle lukkede lande og 
overset af andre, især i vores vestlige lande. Den har et kraftfuldt bud-
skab og en universel appel til mennesker over hele verden.

Jesus og Bibelen
Jesus’ bibel var de 39 bøger i Det Gamle Testamente. Det Nye Testamen-
te med sine 27 bøger og breve var endnu ikke skrevet. Jesus henviste til 
den almindeligt accepterede 3-deling af sin bibel, når han omtalte pro-
fetierne vedrørende ham selv. ”Alt det må opfyldes, som det står skrevet 
om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne“ (Luk 24,44). Der er 
gode grunde til, at vi kan stole på Bibelen, og Jesus er vores garant for, 
at Skrifterne er pålidelige.

Jesus troede på Bibelens guddommelige inspiration. ”David har selv 
sagt ved Helligånden“ (Matt 12,35). ”Som der er talt ved profeten  
Daniel“ (Matt 24,15). Jesus citerede gentagne gange fra profeterne i  
Det Gamle Testamente som budbringere af Herrens ord.

Jesus stolede på hele Det Gamle Testamente, også på de første kapitler 
i Bibelen, som i dag betvivles af mange mennesker. Han citerede vidt og 
bredt fra alle dele af Skrifterne. Det var alt sammen Guds ord. ”Har I ikke 



læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde“ 
(Matt 19,4). ”For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og 
bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke 
noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort“ (Matt 24,38.39). Jesus 
troede på den bibelske fremstilling af skabelsen og syndfloden.

Jesus betragtede de gammeltestamentlige beretninger som historiske. 
De hørte ikke til i kategorien myter eller legender. Personer og steder 
var virkelige og beretningerne autentiske. Han henviste til Abels død, 
Noa og arken, Abraham, Isak og Jakob, Jonas i fiskens bug, profeterne 
Elias og Elisa, og syreren Na’aman, Sarepta og Sodoma, forfølgelsen af 
profeterne og meget mere.

Jesus understregede Skrifternes sammenhæng og enhed. Han be-
tragtede hele Skriften som sandhed, ikke kun nogle udvalgte tekster 
og beretninger. Der var ikke modstridende udtalelser. ”Hellig dem i 
sandheden; dit ord er sandhed“ (Joh 17,17). Ved studium og vejledning 
af Helligånden ville hans efterfølgere få en dybere indsigt og en bedre 
forståelse af hele Guds sandhed. ”Men når han kommer, sandhedens 
ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden“ (Joh 16,13).

Jesus forsikrede os om, at Guds ord altid ville bestå. ”Men himmel  
og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk“ 
(Luk 16,17). ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå“ 
(Matt 24,35).

Jesus så de gammeltestamentlige profetier opfyldes i ham selv og i 
fremtidige begivenheder. ”Da begyndte han at tale til dem og sagde:  
’I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse“ (Luk 4,21). 
”Og han begyndte med Moses og profeterne og udlagde for dem, 
hvad der stod om ham i Skrifterne“ (Luk 24,27). Og om fremtiden. ”Når 
I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt ved 
profeten Daniel, stå på hellig grund… da skal de, der er i Judæa, flygte 
ud i bjergene…“ (Matt 24,15.16). 
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Jesus lagde vægt på at leve efter Guds ord – at gøre hans vilje. ”Ikke 
enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, 
men kun den, der gør min himmelske faders vilje.“

Det Nye Testamente
Efter Jesus’ død og opstandelse blev Det Nye Testamente skrevet og  
føjet til Bibelen. Evangelierne er beretningen om Jesus’ liv og lære. 
Apostlenes Gerninger handler om den første menigheds hurtige vækst 
og historie, og brevene er fyldt med råd, advarsler og opmuntringer  
til den kristne menighed. Der er en nær forbindelse mellem de to  
testamenter i Bibelen. De udgør et hele, hvor de bedst forstås i lyset  
af hinanden.

Bibelen er først og fremmest skrevet og givet videre gennem generati-
oner som en sikker vejleder for at give os ”visdom til frelse ved troen på 
Jesus Kristus“ (2 Tim 3,15). Denne visdom har hjulpet mange menne-
sker til et liv med mening og håb. Bibelen kan også være en sikker og 
opmuntrende vejleder for dig!
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