Läran om Bibeln
I. Inspiration - Hur gav Gud Bibeln?
A. Definition: Gud övervakade mänskliga författare så att de med hjälp av sina egna
individuella personligheter, utan felaktigheter, komponerade och nedtecknade hans
uppenbarelse till människan (Ryrie).
B. Inspirationsteorier
1. Naturlig inspiration - Det finns inga övernaturliga element. Bibeln skrevs av stora
män som ofta gjorde fel.
2. Partiell inspiration - Bibeln innehåller Guds ord, men det måste undersökas
(“avmytologiseras”) för att de ska återfinnas. Andra delar är helt mänskliga och kan vara
felaktiga.
3. Konceptuell Inspiration - Skriftens tankar är inspirerade men själva orden är det
inte. Det finns faktiska och vetenskapliga felaktigheter.
4. Dikteringsteorin - Författarna skrev passivt ner Guds ord utan någon personlig eller
stilistisk inblandning.
5. Fullständig ordagrann (verbal) inspiration - Alla ord i Bibeln är inspirerade och utan
felaktigheter (se definitionen). Detta stämmer med Bibelns beskrivning.
C. Försvar av Fullständig ordagrann (verbal) inspiration.
1. Bibeln hävdar det (2 Tim 3:16).
2. Bibeln beskriver det.
a. “Gudsutandad” skrift (2 Tim 3:16)
b. “Andeingiven” skrift (2 Pet 1:20-21)
c. Gud övervakade författarna och skrifterna (2 Pet 1:21)
d. Skriften beskriver “Gud-Ande-människa” växelverkan.
1) Sak 7:12 - “de ord som Herren Sebaot genom sin Ande
hade sänt genom gångna tiders profeter”
2) Apg 4:24, 25 - “Herre, ...du har sagt genom den helige
Ande, som talade genom vår fader David”.
3. Gud använde flera olika inspirationsmetoder.
a. Direktdiktering (5 Mos 9:10)
b. Gudaledd mänsklig efterforskning (Luk 1:1-4)
c. Uppenbarelse (Gal 1:12)
4. Inspirationen är “verbal”. Orden i sig är inspirerade (1 Kor 2:12, 13, Gal 3:16, Matt
22:31-,32).

II. Ofelbarhet - Hur vet vi att Bibeln är helt och hållet sann?

A.

Definition: “Skriften är utan fel. Den säger sanningen”.

B.

Problemet
1. Ofelbarhet är något omstritt eftersom en del religiösa “forskare” många gånger har
omdefinierat termer som “ofelbar” till att betyda att Bibeln fortfarande har faktiska
historiska fel.
2. När ofelbarheten inte vidhålls kan Bibelns läror (Kristi Gudomlighet etc), historiska
fakta (som den bokstavliga skapelsen), och andra bibliska åsikter (angående frågor som
homosexualitet eller kvinnans roll) förnekas en efter en.

C.

Bibeln själv hävdar ofelbarhet
1. Logisk tankegång
a. Bibeln är Guds ord (Matt 4:4-11).
b. Gud är alltid sanningsenlig (Tit 1:2; Heb 6:18)
c. Således är Bibeln är helt sann (ofelbar).
2. Kristi undervisning
a. Matt 4:4 - “varje ord som utgår från Guds mun."
b. Matt 5:18 - “skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå”.
c. Joh 10:35 - “Skriften kan inte göras om intet”.

D. Förtydligande angående Ofelbarhet
1. Ofelbarhet tillåter även likhet, fria citat, talesätt, uttryckssätt i folkmun
angående hur saker tycks vara (“solen går ner”, etc.) och andra (men
inte motsägande) versioner av samma händelse.
2. Även när vi tror på ofelbarheten så erkänner vi att det ibland finns
“skenbara” motsägelser, men vi bekräftar att med hjälp av mer
kunskap och studier så försvinner dessa skenbara skillnader. Detta är
mångar gånger fallet med arkeologi, etc. som då bekräftar Bibelns
Uttalande.

III. Upplysning - Hur förändrar Skriften liv?
A. Definition: Den Helige Ande hjälper de troende att förstå och tillämpa Bibelns
sanning. (Ryrie)
B. Beskrivning:
1. Andens verk är att upplysa (Joh 16:12-15; 1 Kor 2:10; 1 Joh 2:27)
2. Upplysning är den helige Andes verk i de troende (1 Kor 2:12-15; Ef 1:18)
och inte någon sorts mystisk funktion i Skriftens ord.
3. Upplysning innebär att den helige Ande använder sig av våra studier och betraktelser
inte bara för att vi ska förstå Skriften utan att även tillämpa den i våra liv.
4. Bibelläsarens noggrannhet, ärlighet och andliga liv kan samtliga påverka hur Anden

kan upplysa oss (1 Kor 3:1-3).
5. Anden använder personer med undervisningens/förmanningens gåva att vara
behjälplig vid vår upplysninng (Ef 4:11-13; Rom 12:7).

IV. Kanon - Hur vet vi att de rätta böckerna finns i Bibeln?
A. Definition: Skriftsamlingen med de 66 böckerna erkändes av den tidiga
kyrkan som den fullständiga auktoriteten som inget kan läggas till eller tas bort
ifrån.
B. Bedömningsgrund för att tillhöra kanon
1. Är boken en auktoritet (Så säger Herren)?
2. Är boken profetisk (“en gudsman” skrev den 2 Pet 1:20)? En bok i Bibeln måste ges
auktoritet av en andlig ledare i Israel (GT - profet, kung, domare, skriftlärd) eller en av
kyrkans apostlar (NT - det måste vara baserat på en av de ursprungliga apostlarnas
vittnesbörd).
3. Är boken autentisk (överensstämmande med annan uppenbarelse av sanningen)?
4. Är boken dynamisk (livsförändrande)?
5. Är boken mottagen (accepterad och använd av troende)? (Norman L. Geisler &
William Nix, A General Introduction to the Bible, pp. 137-144)
C. Utformande av kanon.
1. Hur Gamla testamentets böcker bestämdes.
a. Det Nya Testamentet hänvisar till Gamla testamentets böcker som
“Skriften” (Matt 21:42 etc).
b. Rådet i Jamnia (år 90 e.Kr.) erkände våra 39 böcker.
c. Josefus (år 95 e.Kr.) angav de 39 böckerna sågs som officiella.
2. Hur Nya testamentets böcker bestämdes.
a. Apostlarna tog på sig auktoriteten för texterna (1 Tess 5:27).
b. Apostlarnas texter likställdes med G.T. texter (2 Pet 3:2;15,16)
c. Athanasius (år 367 e.Kr.) och likaså konciliet i Karthago (år 397 e.Kr.)
erkände de 27 böckerna i Nya testamentet som inspirerade.
d. Apokryferna (andra böcker som finns i den katolska Bibeln) är inte
del av Skriften
1. Apokryferna citeras aldrig som auktoritet i Bibelns övriga
böcker.
2. Matt 23:35 - Jesus nämnde att Sakarias död (år 400 F.K)
utgjorde slutet på Gamla testamentet. Detta utelsluter böcker
skrivna efter Malaki och innan Nya Testamentet.

