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Det lättförståeliga och praktiska sätt att närma sig Guds ord, och som 
tillsammans med många bra övningar presenteras i Gräv djupare, gör 
det här till en bok som på ett mycket effektivt sätt hjälper kristna att 
tolka Guds ord och tillämpa det i sina egna liv. Boken rustar dig för 
den mycket stora utmaningen att studera Guds ord och bli djupt 
rotad i hans sanning. 
Luke Thomas Rektor på Fackelbärarnas bibelskola i Holsbybrunn 
  
Oavsett det jobb du gör måste du ha rätt verktyg. Bibelstudie verk -
tygen som Gräv djupare beskriver gav mig förmåga att på egen hand 
läsa och förstå Bibeln. Om du vill få ut mer av Guds ord kommer 
denna bok att hjälpa dig. Jag är så glad att äntligen se den här boken 
på svenska! 
Ben Clark Församlingsplanterare i Göteborg 
  
Boken är lättillgänglig men ger fantastiskt djupa grunder för att höra 
Guds röst i Skrifterna. Är du nybörjare eller har läst Bibeln hela livet, 
var inte utan denna verktygslåda. 
Jonathan Pearson Studentsekreterare, Credo 
  
Bibeln är skriven för allt Guds folk i alla tider – men Bibelns texter är 
inte adresserade till varje enskild person. Romarbrevet är skriven till 
församlingen i Rom och Lukasevangeliet till Teofilus under det första 
århundradet. Bibeln är Guds ord genom människors ord och därför 
är sammanhang, genre och tolkning avgörande för att förstå texten. 
Vi bjuds in att lyssna till en kommunikation från Gud till en individ 
eller grupp och för att bli bättre lyssnare krävs rätt sorts redskap.  
I Gräv djupare introduceras du till en gedigen verktygslåda som är 
angelägen för varje lärjunge att bekanta sig med. 
Jacob Rudenstrand Bitr. Generalsekreterare Svenska Evangeliska 
Alliansen 
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Ofta möter jag människor som känner sig osäkra inför att själva läsa, 
tolka och tillämpa en bibeltext. Det här är den bok som jag kommer 
att rekommendera i det syftet. Gräv djupare ger dig en verktygslåda 
för att kunna möta vilket stycke som helst ur Bibeln, och att ansvars-
fullt börja utforska dess mening och tillämpning. Klart, tydligt, prak-
tiskt och pedagogiskt. 
Jonas Vestlund Församlingsledare, Pingst Arvika  
  
En fantastisk bok om hur man kan läsa Bibeln, lära känna Gud bättre, 
och få reda på hans vilja för sitt liv. 
Mark Dever Pastor i Capitol Hill Baptist Church, Washington DC 
  
En utmärkt uppsättning användarvänliga principer som hjälper dig 
att läsa Bibeln med en allt större tilltro till din förmåga att förstå och 
tillämpa budskapet. 
David Jackman Grundare av Cornhill Training Course 
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Till Nigels son, Jacob, och 
Andrews gudson, Eden Dean. 

Med en önskan om att de ska växa upp  
i kärlek till Guds ord.
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Förord 

Jag har väntat i åratal på den här boken. Jag hade till och med fun-
derat på att försöka skriva den själv, för jag såg ett tydligt behov av 
en enkel, användarvänlig handbok i hur man läser Bibeln. Det fanns 
massor av lärda avhandlingar för präster, pastorer och teologer, men 
mycket lite som jag tryggt kunde sätta i händerna på helt vanliga 
kristna som ville få hjälp med att själva förstå Bibeln eller undervisa 
andra. 

Men jag sköt hela tiden upp projektet, eftersom uppgiften att ge 
folk verktyg som gör bibelläsningen både lättillgänglig och intres-
sant kändes omöjlig. Till min stora lättnad behöver jag inte försöka 
längre. Nigel Beynon och Andrew Sach har lyckats på ett mästerligt 
sätt. De har tagit fram alla de grundläggande verktyg vi behöver för 
att få fram vad Bibeln säger, och de har gjort det på ett fräscht och 
intresseväckande sätt som är enkelt, men aldrig förenklat, grundligt, 
men aldrig tråkigt. Den här boken kommer att hjälpa alla som läser 
och tillämpar den i sina egna liv, men också dem som undervisar, att 
höra Guds egen röst i Bibeln. Det finns ingenting som är viktigare för 
kyrkorna och världen i dag. 

 
Vaughan Roberts 
Kyrkoherde i St Ebbe’s Church, Oxford 
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Tack 

Andrew skulle vilja tacka sin bibelstudiegrupp i St Helen’s Church 
och vänner från sommarlägret Taunton 2, som har varit försökskani-
ner och testat prototyper till verktygslådan. Andrew skrev vissa 
stycken av sin del när han studerade en termin vid Moore College i 
Sydney, och han vill tacka alla där som uppmuntrade honom, sär -
skilt när förlagets deadline närmade sig (”snudd på min värsta upp-
satskris någonsin!”). 

Nigel skulle vilja tacka många i kyrkofamiljen i St Helen’s och en 
massa studenter på konferensen Word Alive, som fick stifta bekant-
skap med verktygen på föredrag och seminarier. Han tackar också 
sin fru, Elisa, för att hon lät honom avbryta många måltider med 
funderingar kring boken. 

Brian O’Donoghue i St Helen’s var den som först föreslog att den 
här boken skulle skrivas. Många människor på Inter-Varsity Press, 
och särskilt våra redaktörer Sandra Byatt och Eleanor Trotter, har 
hjälpt projektet framåt. Ed Shaw provade verktygslådan i sin för-
samling i Bristol, och har varit så vänlig att skriva om erfarenheterna 
i bilagan. 

Roo Standring introducerade The Power Team för oss, Mark Ash ton 
berättade anekdoten om när Röda havet delade sig, William Taylor kom 
på analogin med plastmuggarna – så här skulle vi kunna fortsätta. 

Vi tillstår att mycket av materialet i boken är sådant som vi själva 
en gång har fått lära oss av andra – de ”på vars axlar vi står”. De har 
visat hur vi själva kan hämta näring ur Guds ord, och vi är dem in -
nerligt tack skyldiga. Här vill vi särskilt nämna David Jackman och 
Cornhill Training Course (Andrew gick kursen på deltid 2000–2002). 

Framför allt prisar vi vår himmelske Far som genom sin Ande har 
inspirerat Bibeln, som ”kan göra dig vis så att du blir frälst genom 
tron på Kristus Jesus” (2 Tim 3:15). All ära till honom! 
 
Nigel Beynon                                                                                           
Andrew Sach 

juli 2005 
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Inledning 

”Allt är en tolkningsfråga” 
De flesta samtal om Bibeln som jag har haft med människor som inte 
är kristna landar där förr eller senare: allt är en tolkningsfråga. Visst, 
du säger att det betyder att Jesus är Gud, och att sex utanför äkten-
skapet är fel, och att himlen bara är för kristna. Men för mig kanske 
det betyder att Jesus bara var en bra lärare, och att sex med vem som 
helst är okej om bara båda är med på det, och att himlen är för alla. 
Allt handlar bara om hur man tolkar det. 

Vi har faktiskt alla vant oss vid att tänka så här. Det är en del av 
hela den filosofiska riktning som kallas för ”post-modernism”, och 
som under de senaste decennierna har smugit sig in i de tv-program 
vi ser och de klassrum vi sitter i. Postmodernismen säger att när jag 
möter en bok som Bibeln, så är det viktiga inte vad texten betyder, 
utan vad den betyder för mig. Det kan vara något annat än vad den 
betyder för dig. Och det är helt okej. 

Har du någon gång varit med om ett sådant här bibelstudium? 
 

Ledare Är det någon som har några tankar om vers 1? 
Person A Jag tror det handlar om X, och . . . (bla bla) . . . 
Person B Ja, jag fattar vad du menar, person A, och jag 

respekterar dig verkligen.  
                 Fast för mig betyder det Y, alltså motsatsen till X. 
Ledare Mmmm. Tack ska ni ha båda två. Då går vi vidare 

med vers 2. 
 
Det här är postmodernism i funktion. Texten betyder en sak för en 
person och raka motsatsen för en annan, men båda tolkningarna ska 
respekteras och behandlas som lika giltiga. 

Men så ser inte aposteln Paulus på saken. Han menar att det finns 
ett rätt sätt och ett felaktigt sätt att förstå Bibeln. Han skriver till en 
ung ledare i församlingen: 
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Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte 
behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.  
(2 Tim 2:15)  

Det här är några av fördelarna med att förstå Bibeln rätt: 
• Du hör din himmelske Fars röst som talar till dig. 
• Du får veta hur han verkligen är från hans egen mun (och Guds 

sanna natur är ofta en överraskning, eftersom vi är så vana vid 
karikatyrer som vi får höra i andra hand). 

• Du upptäcker den underbara sanningen om frälsningen, och hur 
du kan vara viss om himlen. 

• Du får veta vad som ligger på Guds hjärta, vad som verkligen 
betyder något för honom när det gäller den här världen och 
hans vilja med ditt liv. 

• Sanningen förändrar dig faktiskt – det är viktigt. Den upplyser 
dig inte bara om saker och ting utan den gör saker i dig. 

Baksidan är att konsekvenserna av att missförstå Bibeln kan vara för-
ödande: 

[O]ch så gör han [Paulus] i alla sina brev när han talar om detta. I hans 
brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och ostadiga 
människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de 
övriga Skrifterna.  
(2 Petr 3:16) 

Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och 
de kommer inte att skona hjorden. Ja, bland er själva ska män träda fram 
som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var 
därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har 
slutat förmana var och en av er under tårar.  
(Apg 20:29–31) 

Många av de största sekterna i världen – Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga (mormonerna), Jehovas vittnen och Kristen Veten -
skap – hävdar att Bibeln står i centrum i deras religion. De tolkar den 
bara ”annorlunda”. Men också konventionella kristna kan hamna i 
en jobbig situation för att de tror att Bibeln säger eller lovar någon-
ting som den inte gör. Jag (Andrew) tänker på en kristen som jag 
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kände på universitetet, en ung tjej som var döende i cancer. Några 
välmenande kristna sa till hennes mamma att hon skulle bli helad 
om de bara ”trodde tillräckligt mycket”. Det var ett fruktansvärt 
grymt misstag. De här personerna spädde på sorgen över att förlora 
en dotter med den tunga skuldkänslan ”jag kanske inte har trott till-
räckligt mycket”. Men de kunde peka på verser i Bibeln – sorgligt 
missförstådda verser – som stödde deras uppfattning. 

Sanningen är den att om man inte är noga med hur man tolkar 
Bibeln kan man få den att säga nästan vad som helst. Du kanske blir 
chockad om vi till exempel berättar att Bibeln säger ”det finns ingen 
Gud” på två ställen. Kolla själv – Psaltaren 14:1 och 53:2. Allvarligt 
talat, ta en titt. Eller om du är en singelkille som funderar på om du 
ska gifta dig, så hittar du tydlig vägledning i Nya testamentet: ”Var 
inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru” (Matt 1:20). Om det 
är så att du känner en tjej som heter Maria är det klockrent. 

I vårt arbete med universitetsstudenter i London har vi sett män-
niskor förstå Bibeln rätt. Vi har sett ivern tändas i deras ögon när de 
har upptäckt nya sanningar, och sett hur deras liv har förvandlats 
genom Guds ord. Det har varit ett privilegium att få vara med om 
det. Men vi har också sett hur människor har fått Bibeln om bakfoten 
och hamnat i svårigheter, eller till och med förlorat sin tro helt och 
hållet. Och det krossar våra hjärtan. Därför har vi skrivit den här 
boken. 

Det här är en bok som ska hjälpa dig att förstå Bibeln rätt. Vi 
påstår inte att vi alltid kommer att få det fullständigt rätt. Men näs-
tan rätt är mer värdefullt än till hälften rätt, och mycket bättre än 
totalt fel. 

Vi vill hjälpa dig att gräva djupare för att hitta dolda rikedomar i 
Bibeln. Vi hoppas att delar av Bibeln som tidigare har verkat som 
rena fikonspråket börjar bli begripliga, och att ställen som redan är 
tydliga blir ännu mer levande och intressanta. 

Framför allt vill vi hjälpa dig att göra allt det här på egen hand. Du 
kanske går till en kyrka där prästen eller pastorn är en duktig bibel -
lärare som varje vecka gör Bibeln levande för dig. Det finns absolut 
många bra bibelkommentarer av lärda människor som har en mycket 
god förståelse av Bibeln och förklarar den vers för vers (på s. 142-144 
finns det några rekommendationer). Präster, pastorer och lärda män-

15

INLEDNING



niskor är en gåva från Gud, och vi ska vara tacksamma för deras 
hjälp. Men vi ska inte nöja oss med att lämna över det helt åt exper-
terna. Människorna i Berea, som det står om i Apostlagärningarna, 
är ett föredöme för oss. Trots att den store aposteln Paulus själv 
undervisade dem ”forskade [de] varje dag i Skrifterna för att se om 
det stämde” (Apg 17:11). 

Den här boken bygger på idén om en verktygslåda. Vi beklagar 
om det framkallar jobbiga minnen av misslyckade gör-det-själv-pro-
jekt, eller timmar av väntan på en bilmekaniker på motorvägsrenen. 
Det finns inga skiftnycklar eller skruvmejslar här. Istället hittar du en 
uppsättning praktiska verktyg som hjälper dig att gå till botten med 
vilket avsnitt som helst i Bibeln. Vi kommer att titta närmare på saker 
som sammanhang, upprepning, sambandsord, olika översättningar 
och mycket mer. 

En vetenskap och en konst 
Att läsa Bibeln är både en vetenskap och en konst. Med vetenskap 
menar vi att som vetenskapsgren är bibelläsningen noggrann och 
strukturerad – det finns vissa principer att följa för att förstå Bibeln 
rätt. Det är dessa som vi hoppas kunna lära ut på sidorna som följer. 

Men vi vill inte att du ska få för dig att det är en automatisk och 
meka nisk process att förstå Bibeln – som om man bara använder 
verktygen och ut kommer svaret. Så är det inte. 

Att förstå Bibeln är också en konst. Det är något man lär sig genom 
att hålla på med det, någonting man får en ”känsla” för lika väl som 
något man får lära sig, någonting intuitivt lika väl som logiskt. Där -
för har vi kallat de följande kapitlen för ”verktyg” och inte ”regler”, 
för precis som en mästerlig hantverkare måste du visa omdöme och 
skicklighet i ditt sätt att använda dem. 

Tänk på det här: 
• Du behöver inte alla verktygen till alla avsnitt du läser. 
• Vissa verktyg är väldigt viktiga för vissa avsnitt medan andra är 

mindre betydelsefulla. 
• Ibland fungerar bara verktygen om de används tillsammans, 

genom att ett verktyg hjälper dig att använda ett annat. 
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Efter ett tag kommer du inte ens att tänka på verktygen, ungefär som 
när man lär sig cykla, för principerna bakom dem har blivit så själv-
klara. 

Bokens upplägg 
I varje kapitel presenterar vi ett nytt verktyg och förklarar hur det 
fungerar. Vi förtydligar hela tiden med exempel från Bibeln, men 
ibland ägnar vi lite mer tid åt ett ”utvecklat exempel”, för att visa hur 
just det verktyget verkligen kan hjälpa oss att upptäcka något spän-
nande och relevant som Bibeln säger. Slutligen får du själv möjlighet 
att öva dig i att använda verktygen i övningarna som finns under 
rubriken Gräv djupare!. 

Sist i boken finns det en kort bilaga med ett förslag på hur man 
kan använda konceptet med ”verktygslådan” i en mindre grupp. 

Avslutningsvis en kommentar om författarskapet. Boken är i högsta 
grad ett gemensamt projekt – vi planerade den tillsammans, skrev 
ungefär halva var och granskade och bearbetade därefter varandras 
kapitel. För det mesta skriver vi i vi-form, men i samband med anek-
doter som bara en av oss har varit med om, eller när Nigel talar om 
”min fru Elisa”, var vi tvungna att använda jag-form. 
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1.  

Vad Bibeln är och hur vi ska ge oss i kast 
med den 

Innan vi hugger i med vårt första verktyg ska vi stanna upp och se 
närmare på Bibelns natur – vilken sorts bok den är och hur den kom 
till. Det hjälper oss att hitta rätt sätt att gripa oss an den. 

Tänk dig att en icke-kristen kompis frågar dig: ”Varför vill du läsa 
Bibeln? Är den inte lite mossig?” Vad skulle du svara? 

Vi hoppas att du inte skulle hålla med. Bibeln är inte som en gam-
mal tågtidtabell som har överlevt sig själv för att saker och ting har 
förändrats. Den är något som Gud, den evige och allsmäktige, har 
sagt och därför är den relevant och viktig för alla tider och kulturer: 
”Gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för 
evigt” (Jes 40:8). 

Men du förstår din väns utgångspunkt. Vi måste medge att vissa 
delar av Bibeln känns lite ”mossiga”. Den skrevs ju trots allt för mel-
lan 2 000 och 3 500 år sedan. Den beskriver historiska skeenden och 
händelser som rör människor som vi aldrig har hört talas om, och 
som ofta verkar totalt annorlunda än vi. Den talar om vilken mat 
man ska och inte ska äta, hur man ska offra djur och vilket tyg man 
ska tillverka sina kläder av. Inget av det här är relevant för oss i dag. 
Det är inte svårt att förstå varför någon skulle säga att den är gam-
mal och förlegad. 

Vårt dilemma har att göra med Bibelns dubbla natur. Det är en 
gudomlig bok där Gud talar, och därför är den alltid sann och rele-
vant. Men samtidigt är det en mänsklig bok som är skriven av män-
niskor för länge sedan, och därför är den i vissa avseenden ”mossig”. 
Vi ska fundera på var och en av de här två aspekterna av Bibeln och 
hur de bör påverka vårt sätt att ge oss i kast med den. 
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En gudomlig bok 
När vi kallar Bibeln för en ”gudomlig bok” menar vi helt enkelt att 
den kommer direkt från Gud. Bakom de olika mänskliga författarna 
är det han som är ursprungsförfattaren. 

Det är ett oerhört starkt påstående att komma med, och en massa 
människor skulle ifrågasätta det. Men för kristna är saken klar: det 
här är vad Jesus själv ansåg om Bibeln. 

När fariseerna frågade honom om skilsmässa svarade han så här: 
”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna 
och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin 
hustru, och de två ska bli ett kött?” (Matt 19:4–5). 

Jesus citerar Första Moseboken 2:24, och enligt honom var det 
”Ska paren” som uttalade orden. Men när vi går till Första Mose -
boken 2:24 ser vi att det inte är något direkt yttrande från Gud (jäm-
för 2:18), utan helt enkelt en del av den berättelse som nedtecknats 
av den mänsklige författaren till Första Moseboken, troligen Mose. 
Men Jesus ser den här mänskliga meningen som någonting som 
Skaparen, Gud själv, har sagt. Vi skulle kunna ge många exempel 
som visar att det här är typiskt för hur Jesus såg på Gamla testamen-
tet. 

Aposteln Paulus slår fast samma sak: ”Hela Skriften är utandad av 
Gud” (2 Tim 3:16). 

Man kan inte tala utan att andas – läpparna rör sig, men det kom-
mer inget ljud (testa själv!). Orden färdas med vår andedräkt. Här 
har vi förklaringen till det som Paulus säger om Gamla testamentet 
(”Skriften”). Den kommer ur Guds mun. Det är hans ord. Det här 
kallas ibland för läran om Bibelns inspiration. 

Men hur är det då med Nya testamentet? Det skrevs efter att Jesus 
hade återvänt till himlen, så vi kan nog inte veta vad han ansåg om 
det. Fel. Medan Jesus var på jorden sa han till sina apostlar att de 
skulle vara hans vittnen och tala för honom efter att han hade lämnat 
dem (se Joh 15:27, 17:20). De fortsatte sedan att skriva de böcker och 
brev som vi kallar för Nya testamentet. Jesus planerade och beställde 
faktiskt medvetet Nya testamentet. För att det säkert skulle bli rätt 
överlät han inte bara åt apostlarna att skriva det helt på egen hand. 
Han lovade att hans Ande skulle hjälpa dem: ”Jag har mycket mer 
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att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, san-
ningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte 
tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för 
er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta 
av det som är mitt och förkunna för er” (Joh 16:12–14). 

De andra författarna i Nya testamentet verkar medvetna om detta. 
Petrus skrev till exempel: ”Detta är nu det andra brevet som jag skri-
ver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat 
väcka ert rena sinne, så att ni tänker på det som är förutsagt av de 
heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni 
har hört från era apostlar” (2 Petr 3:1–2). 

Ser du vad Petrus säger? Budskapet är från Jesus, men det kommer 
från apostlarnas munnar. Apostlarna talar för Gud. 

Vi skulle kunna säga mycket mer om Bibelns inspiration, men det 
finns inte utrymme för det här. Om du vill fördjupa dig ytterligare 
rekommenderar vi varmt kapitel 2 i Bible Doctrine av Wayne Grudem 
(IVP). 

Nu ska vi se på fyra konsekvenser av att Bibeln är en gudomlig bok. 

Bibeln är en levande bok – inte död historia 

Om Bibeln är Guds ord är den långt ifrån ”mossig”. Det är en levande 
bok som talar till oss i dag. I Hebreerbrevet uttrycks det så här: 
”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tve -
eggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och 
märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar” (Hebr 4:12). 

Tänk dig en jurist som ska svara på en knivig rättslig fråga. Han 
vet att svaret finns i de dammiga skinnbanden i det juridiska biblio-
teket bland alla tidigare rättsfall och prejudikat. Men det är ganska 
tråkigt att läsa de där böckerna, och det tar lång tid. Det är mycket 
enklare att ringa en mer insatt kollega. Vännen kan direkt berätta 
svaret för honom. Det är snabbt och enkelt. 

Naturligtvis har vår jurist fortfarande höga tankar om böckerna i 
det juridiska biblioteket. De är den yttersta auktoriteten för vad som 
är rätt och fel. Men han går bara dit och läser dem när han verkligen 
måste, eller när han behöver kontrollera att kollegans svar är kor-
rekt. Annars är det mycket enklare att hålla sig till det snabba svar 
som han får i telefonen. 
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Det här sammanfattar hur många av oss använder Bibeln. Vi har 
en massa frågor som vi vill att Gud ska svara på, men vi tycker att 
Bibeln är ganska gammal och tråkig. Det är mycket enklare att försö-
ka få svaren mer direkt. Antingen ber vi Gud att han ska svara oss på 
något sätt utan att dra in Bibeln, eller så frågar vi kristna vänner vad 
de anser. Men vi tycker fortfarande att Bibeln är mycket viktig. Precis 
som det juridiska biblioteket är den vår yttersta auktoritet. Det är 
den som avgör vad som är rätt och fel. Men vi vänder oss bara till 
den i sista hand för att kolla upp saker som vi har hört någon annan-
stans. 

Utifrån det vi har sagt om Bibeln hoppas vi att du inser att det här 
är en allvarlig missuppfattning! Bibeln är inte som en död lagbok, 
sann men tråkig. Den är Guds ord. Den är vad Gud säger i dag. Den 
är levande och verksam. Den är som att prata i telefon med en vän, 
bara det att vännen är Gud själv. 

Det skulle inte vara så dumt att påminna sig själv om det här varje 
gång vi sätter oss ner och öppnar Bibeln. Glöm alla tankar på ett trist 
bibliotek och tänk istället på att ta upp telefonen och höra din Ska -
pare i andra änden. Gud talar. Det är faktiskt vad som händer när vi 
läser Bibeln. 

Bibeln är sann och gör inga misstag 

En av de fantastiska sakerna med Gud är att han inte ljuger (Tit 1:2). 
Han gör inga misstag heller, för han vet allt som finns att veta. Om 
Bibeln är Guds ord innebär det att Bibeln inte ljuger eller gör några 
misstag. Det är inte så konstigt att Jesus kan säga till Gud, sin Far: 
”Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning” (Joh 17:17). 

Vi kan lita på allt som Bibeln säger. Den kommer aldrig att föra oss 
vilse – det vill säga, om vi bara förstår den rätt. 

Ja, vi vet att katolska kyrkan förföljde Galileo, därför att dess ledare 
med utgångspunkt från Bibeln var övertygade om att solen kretsade 
runt jorden: ”Solen går upp och solen går ner, och skyndar tillbaka 
till sin plats där den går upp” (Pred 1:5). ”Men hallå!” säger skepti-
kern. ”Så otroligt naivt av de förvetenskapliga bibelförfattarna som 
inte visste någonting om kosmologi! Bibeln måste vara full av såda-
na missar.” Men än i dag pratar vi ju om ”soluppgång”. Det är så det 
ser ut för den som befinner sig på jorden. Versen säger ingenting om 
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kosmologi. Den är inte ett misstag. 
Guds ord är den säkraste grund som du kan bygga ditt liv på. 

Vi kan bara förstå Guds ord genom Guds Ande 

Fundera på följande verser: 

Men som Skriften säger: ”Vad ögat inte sett och örat inte hört och män-
niskans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom.” 
Gud har uppenbarat det för oss genom sin Ande. Anden ut fors kar allt, 
även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans 
egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds Ande. 

Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att 
vi ska veta vad vi fått av Gud.  
(1 Kor 2:9–12) 

Paulus poäng är tydlig: vi behöver Guds Ande för att förstå Guds 
ord. Med tanke på att det var Anden som först inspirerade hans ord 
är det knappast någon överraskning. Men det finns en annan konse-
kvens av det här: 

En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. 
Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste 
bedömas på ett andligt sätt.  
(1 Kor 2:14) 

Någon som inte är kristen (det vill säga ”en oandlig människa”) kan 
inte förstå Bibeln helt och fullt; det kvittar hur många teologiska 
meriter och examina han eller hon kanske har. Vi bör se upp för 
”experten” på tv eller professorn som har skrivit den senaste kontro-
versiella boken om den kristna tron. Det är lätt att böja sig för vad 
som verkar vara imponerande kunskap, men om inte Guds Ande 
verkar i dem har de inte en chans att förstå Bibelns budskap. 

Å andra sidan kan alla som är kristna förstå Bibeln på egen hand, 
eftersom alla kristna har Anden. Pastorns eller prästens uppgift är 
inte att berätta dolda hemligheter för oss som bara de har tillgång 
till, utan att peka på de verser vi har framför oss så att vi själva ser 
vad Bibeln säger. Det här är mycket befriande och spännande – alla 
Guds barn har tillgång till Guds sanning. 

Men vi behöver ständigt uttrycka att vi är beroende av Gud för  
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att rätt förstå honom och hans vägar. Han är den som ger insikt  
(2 Tim 2:7, Fil 3:15). Och så måste vi be. Be innan du öppnar Bibeln. 
Be när du kör fast och inte förstår. Be på nytt när du förstår – tacka! 
Be, be, be! 

Det är oerhört viktigt att vi kommer ihåg det här. I resten av boken 
ska vi inrikta oss på det som vi kanske skulle kunna kalla för ”vår 
del” när det gäller att förstå Bibeln, i motsats till ”Guds del” som 
handlar om att göra så att vi kan förstå. Men det skulle vara hemskt 
om du fick för dig att vi inte tycker att Guds del är särskilt viktig 
bara för att vi ägnar mest tid åt ”vår del”. Så är det inte alls! Bönens 
privilegium är bättre än alla de verktyg som vi kommer att få lära oss 
om senare. Om Bibeln är som att Gud pratar med oss i telefon, så är 
bönen vårt sätt att svara: ”Jag förstår inte. Hjälp mig att fatta vad du 
menar.” ”Jag kämpar med att acceptera vad du säger, Far. Hjälp mig 
att lita på dig.” ”Det här är fantastiskt, Herre. Jag prisar dig för vad 
du visar mig.” 

Vad Gud säger gäller 

Den fjärde konsekvensen av att Bibeln är Guds ord följer av att vi 
påminner oss om vem Gud är. Han är universums högste Herre och 
Kung. Han är den som har kontroll. Därför borde det vara självklart 
att det han säger gäller. 

Det här kallas ibland för Bibelns auktoritet. Den har samma aukto-
ritet som den Gud som talar i den, och har rätt att säga vad som är 
sant och kräva lydnad. Som kristna vill vi att Gud ska ta hand om 
våra liv, och i praktiken innebär det att leva i lydnad för Bibelns ord. 
Att lyssna till Jesus röst och följa honom i allt han säger handlar om 
instinkt: ”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de 
följer mig” (Joh 10:27). 

Men även om Guds Ande verkar i oss har vi fortfarande en syndig 
natur, och den delen av oss vill inte lyssna till Gud eller lyda honom. 
(Gal 5:17). Det enkla faktum att det finns så många tillrättavisningar 
och tillsägelser om vad vi ska och inte ska göra i breven i Nya testa-
mentet, visar med all önskvärd tydlighet att det inte faller sig lätt för 
oss att låta Gud vara Herre i våra liv. 

Tidigare citerade vi några ord ur en mening av Paulus om att 
Bibeln är utandad av Gud. Här kommer versen i sin helhet: 
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Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrätta -
visning, upprättelse och fostran i rättfärdighet.  
(2 Tim 3:16) 

Paulus förväntar sig att Bibeln ska tillrättavisa oss när vi får saker 
om bakfoten och rätta oss när vi kommer ur kurs. När vi läser Bibeln 
ska vi räkna med att upptäcka att Gud säger saker som vi inte gillar 
eller tycker är svåra. Vi ska räkna med att få förebråelser och bli till-
rättavisade. 

När det händer är det verkligen viktigt att vi accepterar vad Gud 
säger. När vissa människor läser vad Bibeln säger om predestination 
eller homosexualitet eller om att kvinnor ska underordna sig sina 
män (för att ta tre kontroversiella exempel) svarar de med att säga: 
”Det där kan jag inte acceptera” eller ”Det här måste nog tolkas på 
ett annat sätt”. Det är förstås mycket viktigt att fundera på om Bibeln 
verkligen säger vad vi tror att den säger – det är just det som den här 
boken ska hjälpa oss med. Men när vi väl är på det klara med vad 
Bibeln säger är frågan om vi accepterar det. 

En sida av oss vill lyssna till Gud och göra som han säger, medan 
en annan sida inte vill det. Vi bör vara lite misstänksamma mot oss 
själva, för bara för att vi inte gillar det vi läser, så betyder det inte att 
vi har förstått det fel. Det kan faktiskt mycket väl betyda att vi har 
förstått det rätt! 

En mänsklig bok 
Vi har undersökt vad det innebär att Bibeln är en gudomlig bok. Nu 
är det dags att vända på myntet och se att den också är en mänsklig 
bok. 

Vi behöver knappast bevisa att Bibeln är mänsklig. Det framgår så 
fort vi börjar läsa den. I Filipperbrevet 1:1 får vi till exempel veta att 
den här delen av Bibeln skrevs av en man som hette Paulus. Utifrån 
hans sätt att skriva ser vi tydligt att det är vad vi skulle kalla ett brev. 
Det riktar sig till kristna på en plats som hette Filippi. Det är helt 
klart ett ”mänskligt” dokument. 

Ofta kommer de mänskliga författarna med lite personliga upp-
lysningar om sig själva och förklarar vad de har för relation till det 
som skrivs: 
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Men jag, Daniel, blev kraftlös och låg sjuk en tid. Sedan steg jag upp och 
utförde min tjänst hos kungen. Jag var förstummad av synen, men ingen 
förstod den.  
(Dan 8:27) 

Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnes-
börd är sant, och han vet att han talar sanning.  
(Joh 19:35) 

Ord av Predikaren, son till David, kung i Jerusalem.  
(Pred 1:1) 

I viss bemärkelse är det faktiskt rätt att säga att Bibeln är ”mossig”. 
Inte för att den inte längre är relevant, utan för att den skrevs för 
länge sedan. Det här kallas ibland för historisk bestämdhet – Bibeln 
skrevs av vissa bestämda människor, vid en viss tid, på en viss plats 
och av en viss anledning. Deras mänsklighet skiner igenom och 
deras speciella situation framgår. Därför hittar man verser som den 
här i Bibeln: ”När du kommer, ta med dig manteln som jag lämnade 
hos Karpus i Troas. Ta också med böckerna, framför allt pergament -
skrifterna” (2 Tim 4:13). Om du försöker hitta Guds särskilda bud-
skap till dig i den här versen är du inne på fel spår. Den handlar helt 
enkelt om att den mänsklige författaren, Paulus, frös när vintern var 
på väg och behövde sitt ytterplagg! 

Bibeln är alltså ett mänskligt dokument. Det förändrar inte det vi 
sa tidigare om att Gud talar till oss i Bibeln. Allt det är fortfarande 
sant. Men det sätt som Gud använder för att tala till oss är genom 
mänskliga författare. De var inte själlösa robotar som skrev vad Gud 
dikterade från ovan. Istället verkade Gud genom dem som männi-
skor och lät deras personligheter, litterära stilar och kulturer få fin-
nas kvar, samtidigt som han ledde dem genom sin Ande så att de all-
tid skrev hans oföränderliga sanning. 

Allt det här innebär att det finns en hel del för oss att göra. Vi 
måste arbeta med att förstå de olika författarna rätt, sätta oss in i 
deras situationer, ta reda på deras syften med att skriva och se när-
mare på hur de har uttryckt sig. När vi gör det kommer vi att höra 
Guds röst i våra liv. Och det är just det som verktygen i följande 
kapitel ska hjälpa oss med. 
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Vad vi har lärt oss i det här kapitlet 
Om vi förstår Bibelns natur kan vi finna rätt sätt att ge oss i kast med 
den. Det är en gudomlig bok, Guds eget ord. Det innebär följande: 
• Den är levande och verksam i dag. 
• Den är helt sann och tillförlitlig. 
• Den kan bara förstås med den helige Andes hjälp. 
• Den är den yttersta auktoriteten för kristna. 
Samtidigt är det en mänsklig bok som skrivits av verkliga människor 
i verkliga situationer. Vi behöver jobba hårt för att förstå den. Vi 
behöver verktyg! Så fortsätt läsa! 
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2.  

Verktyg nr 1 – författarens syfte 

När jag (Nigel) var student kommer jag ihåg att jag ledde ett bibel -
studium över följande verser: 

Han [Gud] har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på 
grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har 
gett oss i Kristus Jesus från evighet. Nu har hans nåd blivit uppen barad, 
när vår Frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden 
och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet.  
(2 Tim 1:9–10) 

Jag höll i samtalet och fick gruppen att titta på alla de spännande 
sanningar som finns i evangeliet och som Paulus tar upp – vi är fräls-
ta av nåd och inte på grund av gärningar (det här pratade vi om en 
bra stund, för jag tyckte det var fantastiskt), Gud utväljer oss före 
tidens början, Jesus har besegrat döden, helighet är viktigt och så 
vidare. Jag ställde frågor om vart och ett av de här ämnena och vi 
fun derade över vad det innebär i våra liv. Men det var en fråga som 
jag aldrig ställde: Varför säger Paulus allt det här? 

Jag ägnade all vår tid åt att fokusera på vad Paulus sa, men vi fun-
derade inte på varför. 

Det låter självklart när man säger det, men Bibelns författare skrev 
sina böcker i ett visst syfte. De klottrade inte bara ner lösryckta saker 
som de plötsligt kom att tänka på. Det vet vi, för ofta berättar de för 
oss vad de har för syfte. Mot slutet av sitt evangelium säger till 
exempel Johannes: ”Många andra tecken som inte är nerskrivna i 
denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit 
nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för 
att ni genom tron ska ha liv i hans namn” (Joh 20:30–31). 

Det finns en massa saker som Johannes kunde ha berättat för oss, 
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men som han inte har tagit upp. Han har valt sitt material med det 
bestämda syftet att visa oss att Jesus är Messias, Guds Son, för att vi 
ska tro på honom och därigenom ha liv. 

Eftersom de bibliska författarna var inspirerade, är deras syfte 
Guds syfte. Det innebär att en av de viktigaste och bästa frågor vi 
överhuvudtaget kan ställa när vi står inför ett avsnitt i Bibeln helt 
enkelt är denna: ”Varför skrev författaren det här?” Om vi snappar 
upp en eller två lärdomar längs vägen, men missar det övergripande 
syftet, så har vi faktiskt inte alls förstått vad författaren vill säga. 

Det var just det diket jag föll i med mitt bibelstudium som student, 
som jag berättade om tidigare. Jag fokuserade på många enskilda 
san ningar i stycket, och vi lärde oss en massa, men jag missade syf-
tet, själva poängen. Man skulle kanske kunna säga att jag inte såg 
skogen för alla träd. 

”Jag skriver för att …” 
Ibland talar författaren uttryckligen om för oss varför han skriver 
boken genom att presentera vad man skulle kunna kalla en ”formu-
lering av syftet”. Vi har redan sett en sådan formulering i Johannes -
evangeliet. Här kommer ytterligare två exempel: 

Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har in -
träf fat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från 
början var ögonvittnen och Ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat 
allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning 
för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den under -
v isning är som du har fått.  
(Luk 1:1–4) 

Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror 
på Guds Sons namn.  
(1 Joh 5:13) 

Om författaren har berättat för oss varför han skriver bör vi låta detta 
styra vårt sätt att tolka resten av boken. 

Vi kan till exempel ta Första Johannesbrevet. Det innehåller flera 
”tester” där man kan ta reda på om ens tro är uppriktig. Tror du att 
Jesus är Kung? Älskar du andra kristna med en sann kärlek? Präglas 
ditt liv av att du följer Jesus bud? 
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Det här är utmärkta frågor, men ibland kan de orsaka stor skada i 
händerna på människor med ett överkänsligt samvete. En av de 
mest kärleksfulla kristna vi känner hamnar med jämna mellanrum i 
kriser utlösta av Första Johannesbrevet. Då tror han att han har miss-
lyckats med testet att älska andra, och därför inte kan vara kristen på 
riktigt. Men det skulle vara klokt av honom att gå tillbaka till formu-
leringen av syftet i Första Johannesbrevet (se versen ovan). Det är ett 
brev skrivet till kristna för att försäkra dem om och hjälpa dem att 
lita på att de har evigt liv. Meningen är att man ska tänka så här: ”Jag 
älskar andra kristna – inte perfekt, men jag älskar dem – och det är 
fantastiskt, för det betyder att jag måste vara en riktig kristen som är 
på väg till himlen!” Att använda Första Johannesbrevet för att under-
gräva den här tilliten, är som att använda en vattenkokare för att göra 
isbitar – raka motsatsen till vad tanken var. 

Vi leker detektiv 
Om inte vår författare kommer med någon särskild formulering av 
syftet måste vi leka detektiv och söka igenom boken efter ledtrådar 
till varför den har skrivits och vilka huvudteman den innehåller. 
Nyckeln är att bli förtrogen med boken, och det bästa är att läsa ige-
nom hela texten flera gånger. Fast vi medger att det är ett något mer 
realistiskt projekt med Brevet till Filemon eller Tredje Johannes  - 
bre vet, än om det gäller ett epos på femtio kapitel som Första Mose -
bo ken! 

Om du antingen studerar ett brev i Nya testamentet eller en profet 
i Gamla testmentet (t.ex. Jeremia) kan följande frågor kanske vara till 
hjälp: 
• Vem skriver och till vem? 
• I vilken situation befinner sig författaren och läsarna? 
• Pekar författaren på några problem som man behöver ta itu med? 
• Finns det några teman som upprepas eller någon enhetlig tanke 

som håller ihop allt? 
Om det är en berättande text kan man få en viss uppfattning om för-
fattarens syfte utifrån vad han väljer att ta med och vad han uteläm-
nar i sin berättelse. Gamla testamentet spänner över hundratals år av 
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historia. Ibland trampar författaren på gasen och berättar om en per-
sons hela liv i en eller två verser, och på andra ställen saktar han ner 
och skildrar några få timmar mycket ingående. Frågan vi ska ställa 
är denna: ”Varför får vi höra så mycket om det här och så lite om det 
där?” 

Vi bör alltid ta fram verktyget ”författarens syfte” när vi möter två 
olika skildringar av samma händelser. En stor del av handlingen i 
Samuelsböckerna och Kungaböckerna upprepas i Krönikeböckerna, 
men böckerna innehåller inte riktigt samma saker och poängterar inte 
exakt detsamma. Författaren till Krönikeböckerna utelämnar till 
exem pel Davids äktenskapsbrott med Bat-Seba, för hans syfte är att 
prisa det bästa hos kungarna i Juda som en förberedelse för den 
störste kungen av alla, Jesus. I Andra Samuelsboken finns däremot 
händelsen med. Där har författaren ett annat syfte, nämligen att visa 
oss att till och med kung David är en syndare som behöver en Fräl -
sare. 

Matteus, Markus och Lukas återger ofta samma händelser i Jesus 
liv, och överlappar i mindre utsträckning Johannes. Men se upp! När 
man läser Matteusevangeliet kan det vara ett misstag att jämföra 
med Lukas version av samma berättelse och utifrån hans skildring 
fylla i detaljer som saknas. Tänk om Matteus avsiktligt utelämnade 
just de detaljerna? Tänk om han medvetet betonade något annat? 
Tänk om han hade ett annat syfte än Lukas? 

Vi har berättat hur man kan leka detektiv med brev, profetiska tex-
ter och berättelser. Hur är det med andra böcker, som Predikaren, 
Tredje Moseboken eller Psaltaren? Vårt svar är att det är svårare, och 
tyvärr kan vi bara komma med det traditionella deckarsvaret: följ 
din näsa. Vilka teman dominerar? Vad verkar författaren vara ange-
lägen om? 

Verktyget ”författarens syfte” och de andra verktygen 
”Författarens syfte” kommer på första plats. Det är verktyget fram-
för alla andra, den schweiziska armékniven som man fäller ut alla de 
andra verktygen ifrån och som håller ihop dem alla. På sätt och vis 
är hela poängen med ”upprepningsverktyget”, ”sambandsordsverk-
tyget” eller något annat verktyg att hjälpa dig att få grepp om förfat-
tarens syfte. Glöm aldrig det! 
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Utvecklat exempel 
Eftersom vi redan har nämnt Andra Timoteusbrevet ska vi gå tillbaka till 
det. Det är ett brev som är kort nog för att man ska kunna läsa och läsa 
om det igen flera gånger. När vi leker detektiv framträder följande bild: 

Paulus skriver till Timoteus som står honom nära (1:1–7). Paulus är 
apostel, en utsänd talesman för Kristus (1:1, 11). Eftersom han har förkun-
nat evangeliet har han fått lida mycket (1:11–12; 3:10–11). Han är fängslad 
(1:8) och många har övergivit honom (1:15; 4:14–16). Han tror att han 
snart ska dö (4:6–8).  

Timoteus är ledare i församlingen (1:6; 2:2, 14). Det finns falska lärare i 
hans församling som förvanskar det sanna evangeliet (2:14–18, 22–26;  
3:1–10, 13). Och än värre, vissa i församlingen lyssnar ivrigt till de här 
falska lärorna (4:3–4). 

Paulus ägnar större delen av brevet åt att uppmuntra Timoteus att 
kämpa för det sanna evangeliet (1:8, 13–14), att själv förkunna det och  
lära upp andra som i sin tur också ska predika det (2:2, 15; 3:14–17).  
Han varnar Timoteus för de falska lärarna och råder honom hur han ska 
bemöta dem (2:14–26; 3:1–10). Överallt i brevet säger han till Timoteus att 
han måste utstå lidande (1:8; 2:3–13; 3:10–12). Och han påminner ständigt 
Timoteus om framtiden – både om himlens belöning (t.ex. 1:1, 10; 2:10; 
4:8) och om domens allvarsamma realitet (2:12–13; 4:1). 

Om vi sätter samman allt tyder vårt detektivarbete på att Paulus syfte 
med att skriva till Timoteus är att uppmana honom att fortsätta kämpa för det 
sanna evangeliet, trots det lidande som det kommer att innebära och med den 
strålande framtid som väntar honom för ögonen. 

Med det här i åtanke går vi tillbaka till de två verser som jag nämnde  
i början: 

Han [Gud] har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund 
av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss 
i Kristus Jesus från evighet. Nu har hans nåd blivit uppenbarad, när vår 
Frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört 
fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet.  
(2 Tim 1:9–10) 

Det här är bara en beskrivning av det kristna evangeliet. Det är märkligt, 
för Timoteus känner redan till evangeliet. Det är inga nyheter för honom 
att han har blivit frälst eller kallats med en helig kallelse. Det är inte något 
nytt med tanken att Jesus har förintat döden. Allt är välkända saker.  
Det är samma gamla evangelium. 

Samma gamla evangelium – just det. Med tanke på vad vi nu vet om 
brevets syfte stämmer allt. Håll fast vid evangeliet, Timoteus. Samma 
gamla evangelium. Fortsätt predika det, även om människor i din  



Gräv djupare! 

Läs Första Korintierbrevet 13 (bara just det kapitlet) och fundera  
se dan över vad det betyder. Skriv ner de viktigaste punkterna som 
du tror lyfts fram i avsnittet. 

Dags att leka detektiv. Slå upp följande verser för att få en uppfatt-
ning om några av de problem som fick Paulus att skriva till Korint: 
1:10–12; 3:1–4; 4:6–10; 6:1, 6–8; 11:17–18. 

På vilket sätt får det här dig att läsa kapitel 13 på ett nytt sätt? 
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församling inte alltid vill höra det, och fast det kommer att innebära 
lidande och prövningar. Det här är evangeliet, Timoteus: Gud har frälst 
oss! Inte på grund av våra gärningar utan genom sin nåd! Jesus har  
besegrat döden, Timoteus! Liv och odödlighet ligger framför oss.  
Är det inte fantastiskt? Är det inte värt att lida för? 

Paulus påminner Timoteus om evangeliet för att uppmuntra honom  
att hålla fast vid det, vad människor än kan göra mot honom. Och vilken 
uppmuntran det är för oss att göra detsamma!



3.   

Verktyg nr 2 – sammanhanget 

Vad är det för skillnad på en roman och ett uppslagsverk? Ja, 
uppslagsverket är helt klart tyngre, om du nu inte läser väldigt 
tjocka romaner! Men hur är det med sättet att läsa dem? 

När du använder uppslagsboken slår du helt enkelt upp det 
uppslagsord du är intresserad av, låt säga ”aspartam” (konstgjort 
sötningsmedel). Att ordet som kommer före är ”Asparagus” (veten-
skapligt namn på växtsläktet sparrisar) och det som kommer efter är 
”Aspasia” (en av det klassiska Greklands märkligaste kvinnogestal-
ter) är helt irrelevant. Du tittar faktiskt inte ens på orden, om det inte 
är så att du tröttnar på att läsa om aspartam. 

Tänk dig att du skulle läsa en roman på samma sätt; du slår upp 
boken mitt i och läser tredje stycket uppifrån. Prova om du vill. Vi 
lovar att det kommer att vara ganska obegripligt, för du vet inte 
vilka personerna är eller hur handlingen utvecklas – du har faktiskt 
ingen aning om vad som händer. Det är just därför vi läser en roman 
från början till slut. 

Vilket av de här två sätten ska vi då välja när vi läser Bibeln? 
Vi bör i första hand behandla den som romanen. Inte för att vi 

måste läsa hela från början till slut varje gång vi öppnar den. Men vi 
ska vara medvetna om att de enskilda kapitlen hänger samman med 
det som kommer före och efter. Sammanhanget – eller kontexten – 
har betydelse! Man kan faktiskt säga att en text utan kontext är 
rump huggen. Våra möjligheter att tolka den rätt är inte särskilt 
stora. 

Jag kommer ihåg att jag en gång hörde någon introducera en sång 
med följande ord från Johannesevangeliet: ”Och när jag blivit upp-
höjd från jorden, ska jag dra alla till mig” (Joh 12:32). Därefter sa per-
sonen någonting i stil med: ”Vi ska nu upphöja Jesus i vår lovsång, 
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och när vi gör det kommer han att dra människor till sig.” Det här 
var ett exempel på att läsa Bibeln som ett uppslagsverk – nästa 
mening ignorerades helt. Så här ser hela sammanhanget ut: ”’Och 
när jag blivit upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig.’ Detta 
sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö” (Joh 12:32–33). 

När Jesus pratar om att bli ”upphöjd” handlar det om att han ska 
upphöjas på korset. Det är så han ska dra alla till sig. Det har ingen-
ting att göra med att vi prisar honom. Det här förminskar naturligt-
vis inte värdet av att lovsjunga Jesus, och det ska vi verkligen upp-
muntra varandra att göra. Vi ska bara inte använda Johannes evan ge -
liet 12:32 i det syftet. 

Det finns olika nivåer av sammanhang (se figur 1). En mening är 
en del av ett stycke. Ett stycke är i sin tur en del av ett kapitel eller 
avsnitt. Ett kapitel är en del av en hel bibelbok. Slutligen ingår boken 
i hela Bibeln – men det ska vi titta närmare på i ett eget kapitel med 
hjälp av verktyget ”Bibelns tidslinje”. 

 
Oavsett vad vi studerar i Bibeln är det mycket viktigt att fundera 
över hur det vi läser hänger ihop med det som kommer före och 
efter. I Andra Moseboken 20:3 läser vi till exempel: ”Du ska inte ha 
andra gudar vid sidan av mig.” 

Det här är förstås det första av de tio budorden. Om man läser det 
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Hela Bibeln 

Bibelbok 

Kapitel/avsnitt 

Stycke 

Mening

Figur 1. Olika nivåer av sammanhang



här budet och de följande nio helt fristående kan man kanske landa i 
en sorts lagiskhet – en föreställning om att man bara får tillhöra 
Guds folk om man är tillräckligt bra, och att man måste göra sig för-
tjänt av himlen genom att hålla alla buden perfekt. 

Men om man börjar läsa bara en vers tidigare förebygger man den 
här allvarliga missuppfattningen: ”Jag är Herren din Gud som har 
fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra 
gudar vid sidan av mig” (2 Mos 20:2-3). 

Gud ger de här budorden till ett folk som han redan har räddat 
från Egypten – det framgår tydligt, inte bara av den föregående ver-
sen utan också av sammanhanget i de nitton föregående kapitlen där 
räddningen beskrivs. Det kan inte vara så att Gud säger att de måste 
lyda hans lagar för att bli räddade, utan han säger att det är så här de 
ska leva nu när de har blivit räddade. 
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Utvecklat exempel 
Andra Samuelsboken är full av tragedi och tårar. Var beredd på att det 
som följer nu kommer att vara mycket dystert. Vi hoppar in i den sorgliga 
berättelsen i kapitel 13. 

Scen 1: Kung Davids son Amnon våldtar sin halvsyster Tamar. Efteråt 
grips han av hat mot henne. ”Upp med dig och gå din väg!” säger han. 
”Skicka ut den här kvinnan härifrån.” Och det hela slutar med sorg och 
bedrövelse. ”Tamar [tog] aska och strödde över sitt huvud och rev sönder 
den hellånga dräkten som hon hade på sig. Hon lade handen på huvudet 
och gick där och ropade i sin nöd” (2 Sam 13:19). 

Scen 2: För att hämnas sin syster ser Davids andre son Absalom till att 
hans halvbror Amnon blir mördad. När Amnons död blir känd blir det 
mer tårar: ”Just när han hade sagt detta, kom kungasönerna in och de 
brast i gråt. Också kungen och alla hans tjänare grät mycket”  
(2 Sam 13:36). 

Men i kapitel 15 blir det ännu värre. Inte bara våldtäkt. Inte bara mord. 
Nu blir det inbördeskrig, för Absalom vill ha tronen. Vi får veta att han 
ser väldigt bra ut (2 Sam 14:25) och att han är en riktigt smart typ. Varje 
gång någon är på väg till hans pappa, kungen, hejdar Absalom personen  
i fråga och slår på charmen. På det här sättet stjäl Absalom israeliternas 
hjärtan. 

Till slut utropar sig Absalom i hemlighet till kung i sin pappas ställe. 
David måste fly för sitt liv. Han lämnar palatset och tio av sina fruar 
bakom sig. (Absalom våldtar dem senare.) Han lämnar kvar sina landsmän. 
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Det är en ganska sorglig procession: ”Hela landet grät högljutt när folket 
drog fram . . . Men David gick gråtande uppför Olivberget med täckt 
huvud och bara fötter. Allt folket som följde honom täckte också över sina 
huvuden och gick upp under gråt” (2 Sam 15:23, 30). 

Så småningom är inbördeskriget över, och Davids armé vinner. 
Absaloms hår är så långt att det fastnar i ett träd när han rider i väg på 
sin mulåsna. När han hänger där och dinglar stöter Joab ett svärd i 
honom. En förkrossande seger. Davids liv är inte längre hotat. Rebellen 
Absalom är undanröjd. Toppen. 

Men David tog inte emot nyheten riktigt på det sättet: 

Då blev kungen djupt upprörd och gick upp i salen över porten och grät. 
Me dan han gick ropade han: ”Min son Absalom! Min son, min son Absa -
lom! Om jag bara fått dö i ditt ställe! Absalom, min son, min son!” 

Man berättade för Joab: ”Se, kungen gråter och sörjer över Absalom.” Och 
segern blev till sorg den dagen för allt folket, när de den dagen hörde hur 
kungen sörjde över sin son. Folket smög sig in i staden den dagen så som 
folk gör när de skäms över att ha flytt i en strid. Men kungen hade dolt sitt 
ansikte och klagade med hög röst: ”Min son Absalom! Absalom, min son, 
min son!”  
(2 Sam 18:33–19:4) 

Berättelsen är en uppräkning av alla de tragedier som drabbar David. 
Våldtäkt, mord, inbördeskrig och en sons död – en son som han trots allt 
älskade. Jag vet inte hur det är för dig, men jag blir själv helt mållös av 
vissa av de verser som jag har citerat. Allt är bara så hopplöst. 

Men varför händer det? Varför så mycket lidande? Varför en sådan 
ofattbar sorg? Varför så många tårar? 

Så som vi har berättat det ovan är det obegripligt. Om man börjar läsa 
från kapitel 13 (som vi har gjort) är det helt meningslöst. Men berättelsen 
börjar faktiskt inte i kapitel 13. Vi behöver sammanhanget. 

I kapitel 11 i Andra Samuelsboken skildras några händelser som är mer 
välbekanta för oss. Kung David går omkring på taket till sitt palats och 
får se en vacker kvinna som badar. Hon heter Bat-Seba och är jättesnygg – 
han kan inte ta ögonen från henne. Det visar sig att hon är gift med en 
annan, men det hindrar inte David, utan han ligger med henne. Oturligt 
nog blir hon gravid, och enda sättet att dölja det hela är att se till att  
hennes make dödas i strid. 

Men mörkläggningen misslyckas, för det finns ett vittne som ser allt. 
Gud ser det, och det misshagar honom. Genom profeten Natan uttalar 
han de här förfärliga orden: 
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Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort det som är ont i hans ögon? 
Du har dödat hetiten Uria med svärd och tagit hans hustru till hustru åt dig. 
Du har dödat honom med ammoniternas svärd. 

Nu ska svärdet aldrig vika från ditt hus, eftersom du föraktade mig och tog 
hetiten Urias hustru till hustru åt dig.  
(2 Sam 12:9–10) 

Alla de tragiska händelserna i kapitlen som följer bottnar i Davids synd. 
”Nu ska svärdet aldrig vika från ditt hus”, säger Gud. Och det gör det 
aldrig. Våldtäkt, mord, inbördeskrig, Absaloms död – allt för att David 
vände Gud ryggen och låg med Bat-Seba. Vem kunde ha anat att det  
skulle få så oerhörda konsekvenser? 

Inte vi i alla fall, eller vad säger du? Vi hade aldrig kunnat föreställa oss 
att synden kunde få så förödande följder. 

Så här går det inte till i såpornas värld, eller hur? Eller i serien Vänner. 
Det var en toppenserie, i alla fall de första avsnitten. Monica, Joey, 
Chandler, Phoebe, Rachel och Ross – de har inte mycket tid för Jesus,  
möjligen som en svordom. Men kom igen, de har ju kul! De skrattar och 
skojar. De tar livet med en klackspark. För i Vänner spelar det ingen roll 
om man struntar i Gud. Det är en värld där ingenting man gör får några 
outplånliga konsekvenser. 

Men Andra Samuelsboken skriker till oss: ”Det där är inte verkliga 
livet. I verkliga livet har synd faktiskt betydelse. Det man gör får konse-
kvenser. Det förstör relationer och vänder upp och ner på människors liv. 
Det slutar med tårar. Det är inte värt det.” 

Jag (Andrew) besökte en gång British Library. Det finns en del ganska 
fantastiska saker där: Beatles originaltexter nedkrafsade av John Lennon 
på baksidan av ett kuvert, sidor ur Leonardo da Vincis anteckningsbok, ja, 
alla möjliga saker. Det jag gillade bäst var utkastet till krigsförklaringen 
mot Tyskland från andra världskriget. Det var skrivet på en gammal 
skrivmaskin, och högst upp på sidan hade någon skrivit lite hafsigt med 
blyerts: ”Kontrolleras!” 

Och jag tänkte – det är allvar! En sådan här sak måste man vara helt 
säker på att man har fått rätt, eller hur? Man får inte råka förklara krig 
mot Skottland på grund av ett skrivfel. Konsekvenserna är enorma, så 
man tänker innan man handlar. 

Och det är vad Andra Samuelsboken vill säga oss. Tänk noga efter 
innan du vänder Gud ryggen. Är du beredd på konsekvenserna? 



Gräv djupare! 

Läs Markusevangeliet 8:22–26. Vad säger de här verserna dig när du 
läser dem helt fristående? 

Se nu på sammanhanget: läs verserna 14–21 och 27–30. På vilket sätt 
förändras lärjungarnas förståelse? 

Titta på hur Jesus beskriver problemet i 8:18. Har det skett ytterligare 
ett helandeunder utöver det fysiska? 
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