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Forord
Bibelen er Guds tale til os. Den er Guds fortælling om 
menneskets fald og genoprejsning. Den er beretningen 
om Guds plan for at frelse verden.

Den er ikke et opslagsværk. Heller ikke en teologi-
bog. Den er Guds ord til mennesker!

I dette hæfte vil vi gennem syv samlinger prøve at 
finde den tværgående sammenhæng i Bibelen og sam-
menhængen mellem Bibelens budskab og vores liv.
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Vejledning
Det er vigtigt, at der er en, som er ansvarlig for at lede 
jeres samlinger. Vedkommende udvælger de spørgsmål, 
I skal nå på en aften, hvis I har svært ved at nå dem 
alle. Det er ikke sikkert, at I når gennem alle spørgsmå-
lene, og det er helt ok. 

Her følger en lille vejledning til de punkter, som 
inddeler de enkelte studier.

Tjek ind: Her kan I vælge kort at give lejlighed til at 
fortælle, hvordan hver enkelt har det. I kan også vælge 
at arbejde lidt med det, der er angivet – eller I kan 
vælge begge dele. Under alle omstændigheder kan det 
være godt at lave en runde, hvor hver enkelt får lejlig-
hed til at sige det, der ligger dem på hjerte.

Tilbedelse: Her er der tid til at bede sammen. For al 
læsning af Bibelen gælder det, at hvis ikke Helligån-
den vejleder os, forstår vi det ikke rigtigt. Og hvis ikke 
Helligånden åbner vore hjerter, kan vi ikke tage imod 
budskabet. Derfor er det så vigtigt at bruge tid til at 
bede om Helligåndens hjælp. Måske er det også her, I 
beder for hinanden – også om de ting, I eventuelt har 
nævnt for hinanden under »Tjek ind«. 

Tilegnelse: Dette element udgør selve bibelstudiet og 
kan derfor ikke springes over.

Tjeneste: Dette element rummer en afsluttende udfor-
dring til jeres hverdagsliv i dagene efter bibelstudiet. 

Det kan være fristende at fravælge »Tjeneste«, men det 
fraråder vi, hvis man gerne vil, at det, som samlingen har 
handlet om, også skal blive konkret i jeres liv og tænkning.
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1. samling
Bibelens røde tråd
 

 F O R M Å L  M E D  S A M L I N G E N                                  

At se Jesus som den røde tråd gennem Bibelen.

Umiddelbart kan det være svært at se en tydelig rød 
tråd gennem Bibelen. Den består af 31.173 vers, som 
er skrevet af mange forskellige mennesker over en 
lang tidsperiode. Indholdet strækker sig fra historiske 
beretninger, slægtstavler, kærlighedsdigte og ordsprog 
til profetier, breve og åbenbaringer. Genrerne er mange, 
og det kan nemt efterlade én med oplevelsen af mange 
brudstykker frem for en helhed med mening. Men sam-
menhængen er der. Bibelen har en rød tråd. Og den 
tråd hedder Jesus Kristus.

 T J E K  I N D                                                     

Tag en runde, hvor I hver især formulerer en sætning, 
som opsummerer Bibelens budskab.

 T I L B E D E L S E                                                               

Bibelen er givet os som en konkret hjælp til livet som 
kristen. Det er her, vi hører Gud tale direkte om, hvad 
der er kerne og fundament i den kristne tro.

Hold et kort bedemøde, hvor I i korte sætninger på 
skift (højt eller for jer selv) takker Gud for den gave, 
at han i Bibelen har åbenbaret sig, og at han har givet 
os Bibelen til opbyggelse og tro i vores liv. Sæt ord på, 
hvad det betyder for jeres liv med Gud, at I har Bibelen.
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 T I L E G N E L S E                                                                   

Læs Luk 24,13-32.

Ofte kan vi forledes til at tro, at det er os, der skal finde 
og søge Gud. Virkeligheden er, at Gud søger efter os. 
Gud blev menneske af kød og blod, da Jesus blev født, 
og han rakte derved helt fysisk ud efter menneskene på 
sin tid – for eksempel efter de disciple, som med bøjede 
hoveder gik på vejen til Emmaus. Men det gælder også 
os. Gennem sit levende ord i Bibelen rækker han også 
ud til os i dag.

Hvad ville vi have sagt, hvis vi havde mødt de to 
nedslåede mænd på vejen fra Jerusalem til Emmaus? 
Hvordan kunne vi have givet dem trøst og nyt mod i en 
trist situation? Jesus gør det ved hjælp af bibelunder-
visning. Han siger ikke bare: »Her er jeg!« Han bruger 
Bibelen til at give disciplene en grundlæggende for-
ståelse af, hvem han er, og hvad hans opgave er. Han 
giver disciplene en »aha-oplevelse«, som understreger, 
at man ikke kan forstå Kristus uden om Bibelen.

 · Tal med hinanden om de sammenhænge mellem  
Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente,  
I kan komme i tanke om.

Vi ved af gode grunde ikke, hvilke tekster Jesus tog op, 
da han underviste Emmausvandrerne, men herunder 
følger en række tekster, som det kunne have været – og 
som vi vil læse i lyset af Jesu død og opstandelse. Slå 
teksterne op, læs dem sammen og tal om det efterføl-
gende refleksionsspørgsmål. Vær åbne for den aha-
oplevelse, Guds ord også kan give os i dag.

Læs 1 Mos 3,14-15.
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Dette er Bibelens første profeti om Jesus. Mennesket er 
faldet i synd. Det er tragisk og håbløst. Gud er ulykke-
lig. Adam og Eva skal først til at forstå konsekvenserne 
af det, de har gjort. Men med denne profeti lægger Gud 
allerede her det første kim af håb. En dag skal Djæve-
lens magt overvindes af en af Evas efterkommere.

 · Tal om, hvad I tror, Adam og Eva talte om efter at 
have hørt disse ord.

Læs 1 Mos 22,18.

Gud giver Abraham et løfte, som skal gælde for ham og 
alle hans efterkommere. Gud vil beskytte Abraham og 
det folk, som han blev stamfader til. Men velsignelsen 
rækker videre endnu. Den skal nemlig gælde hele jorden. 

 · Tal om, hvordan Jesus er opfyldelsen af dette løfte.

Læs 3 Mos 16,20-22 og Es 53,4-6.11. 

Jøderne var vant til at tænke, at et offer gik i stedet for 
den, som egentlig skulle have været straffet. Men mon 
de havde forstået, at Jesus var det endegyldige offer? 

 · Tal om, hvad Jesu stedfortrædende død har betydet  
for Jesus-troende jøder, og hvad den betyder for os. 

Læs 2 Sam 7,12-13. 

Profeten Natan går til kong David og videregiver, hvad 
Gud har sagt: En af hans efterkommere skal bygge et 
hus for Gud, og Gud vil grundfæste hans kongetrone til 
evig tid.

 · Tal om, hvad det er for et hus, der menes.
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Læs Es 50,4-9.

Da Jesus talte med de to disciple, må Esajas næsten have 
været en del af bibelundervisningen, for hans bog rum-
mer mange direkte og indirekte profetier om Jesus. En 
af dem er denne, som omtaler den ydmygelse, som Jesus 
blev udsat for, da han blev dømt og henrettet (v.6-7), og 
om Guds trofasthed (v.8-9).

 · Tal om, hvilken betydning profetierne har for jeres tro. 
Har det nogen betydning, at Jesu liv og død så tydeligt 
blev forudsagt 700 år forinden?

Læs Zak 12,9-11
 
Senere skal folk se, at korsfæstelsen af Jesus er til frelse 
for nogen (v.10) og fortabelse for andre (v.9).

 · Tal om, hvad det er for en klage, Zakarias her skriver 
om. Hvordan er denne klage relevant for os?  

Læs Sl 22

En direkte profeti om Jesu korsfæstelse; hans råb og 
hans ensomhed. Efterfølgende en lovprisning af hans 
sejr over døden. 

 · Tal om, hvordan sidste linje i vers 32: »for han greb 
ind!« opsummerer Guds gerning i verden – fra skabelse 
(1 Mos 1-2) til nyskabelse (Åb 21).

Ved at sende sin søn til jorden greb Gud ind og frelste 
verden. Og det havde profeterne forudsagt, lang tid før 
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det skete. Jesus talte om det, da han gik på jorden. Og 
vi kan læse det i dag.

På den måde kan man sige, at vi bliver en del af 
Guds historie. For selv om Bibelen er færdigskrevet, er 
dens virkningshistorie ikke slut endnu. Guds ord vidner 
fortsat om, hvad det betyder for mennesket, at vi er 
faldet i synd. Og det peger hen på ham, der har banet 
en vej ud af synden.

 · Tal med hinanden om, hvad det betyder for jeres  
forståelse og brug af Bibelen, at den hænger  
sammen fra begyndelse til slutning.

 T J E N E S T E                                                                   

Alt, hvad vi lærer af Gud, skal omsættes til praksis og 
føres ud i livet i vores dagligdag. Vi får – og vi skal 
give. 

 · Tal om, hvorvidt denne gennemgang af Bibelens sam-
menhæng har været en øjenåbner for jer/givet jer 
noget nyt at tænke over/ været en påmindelse for jer/
skabt nye spørgsmål hos jer.

Sid hver for sig og tænk over, at Bibelen er en gave, vi 
har fået til personlig opbyggelse – men også en gave, 
vi skal give videre. Hvem i din omgangskreds har ikke 
personligt kendskab til Bibelen – men brug for/lyst til 
at kende den?

Måske én, der fysisk skal have en bibel af dig. 
Måske én, som kunne have glæde af at læse i Bibe-

len sammen med dig. Måske én, du skal bede for – om 
at vedkommende må åbne sig for at møde Gud, som 
taler i Bibelen. 
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 · Tal sammen om, hvordan I hver især kan række Bibelen 
videre til andre – og også hvordan I i jeres fællesskab 
kan støtte og udfordre hinanden i den mission, det er 
at dele Bibelen med andre. Afslut med at bede for de 
ting, I har talt om.

Bibellæser-Ringen har 
udgivet hæftet »Møder 
med Jesus – forklaringer 
til Markusevangeliet«.
Det er velegnet som en 
hjælp til at læse i Bibelen 
for en, som er undervejs i 
sin tro eller ikke har læst i 
Bibelen tidligere.

Bestil på blr.dk


