
#1 
At finde fred gennem biblen 

Bibelen er en bemærkelsesværdig bog. Den er verdens mest solgte bog. Den blev 
skrevet over en periode af 1500 år af over 40 forskellige forfattere. Den består af 66 
bøger, og dens pålidelighed, som værende Guds ord, kan understøttes på tre 
forskellige måder. 

 

Fra et arkæologisk synspunkt: Der er mange arkæologiske fund, som beviser 
Bibelens pålidelighed. For eksempel fandt en hyrdedreng i 1948 originale 
pergamentruller af dele af hele Det Gamle Testamente [undtagen Esters bog] i gamle 
lerpotter i en grotte i Mellemøsten. Disse blev kaldt ”Dødehavsrullerne”.  I 1948 fandt 
arkæologerne Kajfas’ grav, den ypperstepræst, der dømte Jesus til korsfæstelse. 
Babylon, den ældgamle by, som ofte blev nævnt i det Gamle Testamente, blev for 
nogle år siden fundet i Irak. En del af den oprindelige forreste byport står i det 
Orientalske Museum i Chicago. 

 

Fra et profetisk synspunkt: Hver eneste forudsigelse, der er beskrevet i Bibelen, er 
indtil nu blevet opfyldt. Daniel kapitel 2 beskriver i nøjagtig rækkefølge, hvilke 
nationer, der ville regere verden indtil Kristi komme, og historien bekræfter disse 
regerende nationer. 

 

Guld Babylon 605f.Kr. – 539f.Kr. Kong Nebukadnesar 
Sølv Medo-Persien 539f.Kr. – 331f.Kr. Kong Darius’ angreb under 

fest 
Messing Grækenland 331f.Kr. – 168f.Kr. Alexander den Store 
Jern Rom 168f.Kr. – 476e.Kr.  Regerede mens Jesus var her 
  

Fra et forvandlings synspunkt: Bibelen selv erklærer over 3000 gange, at den er 
inspireret af Gud, og det største bevis er nok den måde, hvorpå Bibelen forvandler liv.  

 
1. Hvad er alle skrifternes formål?  
Joh 5,39; Joh 15,15; 2 Mos 33,11; Jak 2,23; Jer 9,22-23; Fil 3,10 
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Idet vi bliver bekendte med Bibelen, lærer vi, at der er principper, som bør 
følges, når vi studerer Guds ord. Her er tre: 

2. Bed om visdom.  Joh 16,13; 1 Kor 2,14 __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

          Åndelige ting bedømmes åndeligt. Uden at Helligånden vejleder os, er vi lige så 
ude af stand til at tolke skrifternes betydning som til at kunne forstå et 
fremmedsprog uden brug af tolk. Bed om at Helligånden må give dig forståelse, 
og du vil finde dyb mening ud over din forventning. 

3. Sammenlign relevante skriftsteder.  Luk 24,25-27_________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

         Jesus gav os et eksempel, da han gav bibelstudium til disciplene og ”udlagde for 
dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne.”  Som i et puslespil er vi nødt til at 
anbringe alle brikkerne på de rette steder for at kunne se hele billedet. Vi er nødt 
til at læse alt, hvad Bibelen siger om ethvert emne - ikke kun nogle få vers hist 
og her.   

4. Åbent sind og villighed til at adlyde.  Jer 29,13 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

         Gud vil ikke åbenbare sig for dem, der læser Bibelen for at vise sig eller af ren 
nysgerrighed. Vi vil finde ham, når vi søger ham for at lære hans vilje at kende. 

 

Hvor mange af os er virkelig tilfredse med livet? Lige siden vi blev født, har vi 
aldrig været tilfredse.  Der er en længsel i os alle efter noget mere … 

        ”Der er et gudsformet tomrum i ethvert menneskes hjerte, som kun Gud kan fylde 
gennem hans søn, Jesus Kristus.” (Blaise Pascal) 
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”Gud skabte os, opfandt os, som et menneske opfinder en maskine. En bil er lavet til 
at køre på benzin, og den ville ikke køre ordentligt på noget andet. Gud har designet 
den menneskelige maskine til at være afhængig af ham. Han selv er det brændsel, som 
vores ånd er designet til at ernære sig ved. Der er ikke noget andet. Gud kan ikke give 
os lykke og fred, hvis vi er adskilt fra ham.” (C. S. Lewis, Mere Christianity, p.90) 

 

Hver eneste af os er født med et hul i hjertet. Vi forsøger at fylde denne tomhed i 
vort liv med mange forskellige ting: penge, forhold, magt, alkohol, materialisme. 
Men snart finder vi ud af, at disse ting ikke fylder os. Det er som at forsøge at 
skubbe en firkantet klods ind i et rundt hul. Den vil aldrig passe! Det eneste, der 
virkelig vil fylde os, er et specielt forhold med universets Gud. Intet andet! 

5. Hvad lover Jesus alle dem, der vil komme til ham?  
Matt 11,28-30________________________________________________________ 

6. Hvad vil Jesus give os?   
Joh 14,27_____________________________________________________________ 

7. Hvad vil Jesus, at vi gør?  
Fil 4,6-7______________________________________________________________ 

8. Hvordan giver Jesus os sin fred?   
Kol 1,20______________________________________________________________ 

9. Hvorfor er Jesus så vigtig? Joh 3,16-18; 6,40; Joh 11,25,-26; 20,31 
_____________________________________________________________________ 

Frelse er ikke en ting, man kan skaffe sig. Frelse er en person!!!                                     
Og når du først møder ham, vil intet forandre sig. . . BORTSET FRA HELE DIT 
LIV!!                                                   

Af den grund vil vi i nogle af de næste lektier bruge tid på at lære ham bedre at 
kende. 

 

 

 



SVARNØGLE TIL LEKTIE #1 
 

Sp. 1 - Hele formålet med skrifterne er at kende Gud som en ven. 

Sp. 2 – Bed om Helligåndens vejledning før du læser Bibelen. 

Sp. 3 – Læs alt hvad Bibelen har at sige om ethvert emne. 

Sp. 4 – Hav et oprigtigt og åbent hjerte. 

Sp. 5 – Hvile 

Sp. 6 – Hans fred 

Sp. 7 – Bed og fortæl ham dine bekymringer. 

Sp. 8– Gennem hans død på korset. 

Sp. 9 – Frelse kommer kun gennem Jesus Kristus. 
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