Bibelns Gud en auktoritet för vår existen
Bibelns Gud ger en utmaning till allt och alla som påstår sig vara
”gud”. Utmaningen är att om de är orsaken till vår existens så ska de
kunna förutsäga framtiden. (Jes 41:21-23)

—Profetiskt Perspektiv—

Jes 46:9,10 ”Jag är Gud, och det finns _________ annan Gud, ingen
som jag. Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i
__________ det som inte har skett.

Våga ifrågasätta ditt ursprung

Till vår fascination så finner vi en mängd profetior i Bibeln som vi kan
se ha gått i uppfyllelse i historien och även sådana som vi kan se går
i uppfyllelse i vår tid idag! Dessa profetior skär in i våra intellekt och
hjärtan på ett sätt som driver oss till att söka svar på livets frågor i
Guds ord som aukotitet. Låt oss undersöka en profetia i Daniels bok.
Genom att låta Biblen förklara sig själv så förstår vi att denna profetia
ger oss en förutsägelse av över ___________ års politisk historia.
Guldhuvudet symboliserar riket ________________

på din existens
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Alla människor kommer till en punkt i livet då de ställs inför frågor om
deras existens. På ett eller annat sätt ställer vi oss frågorna; Vad gör
jag här? Vart är jag på väg? Hur ska jag leva mitt liv? Och var
kommer jag ifrån? Många har uppfostrats att tro att vår existens är ett
resultat av meningslösa tillfälligheter. Men om vi tar en paus och ser
oss omkring så upptäcker vi en mängd orsaker till att ifrågasätta
denna inpräglade bild av var vi kommer ifrån. Vi ser en värld full av
struktur och information som föreslår en inteligens som orsak till vår
existen. Även om bl.a. detta kan leda många till att säga att de tror på
”något mer” så är det få som verkligen börjar söka svar på livets
frågor i ”något mer” än det som majoriteten av världen nöjer sig med.
Är du en av de få som verkligen vågar ifrågasätta ditt ursprung?

Silvret symboliserar riket _____________________

Bibeln som ett alternativ
Bibeln gör unika påstående om sig själv och om vår existens.

Bronset symboliserar riket ____________________

Ps 33:6,9 ”Himlen är skapad genom HERRENS ________, alla dess
härskaror genom hans muns ande... Ty han sade och det blev till,
han befallde och det stod där.”

Järnet symboliserar riket _____________________
Fötterna symboliserar ________________________
Stenen är en symbol på ______________________
Profetiorna i Bibeln ger oss en försäkran om att det finns något unikt i
Bibeln och att vi kan lita på det som står där.
Nästa presentation: Fredag 17 oktober ”Ta en titt på din världssyn”

Bibelns Gud påstås vara en Gud med makt att skapa genom sin
befallning. Bibeln gör påståendet att vår värld är skapad av en evig
Gud och därför kan vi se alla den struktur och information som finns i
vår existens. Detta gör Bibeln till en kandidat till att ge svar på våra
existensielle frågor. Den ärliga sökaren borde naturligt undersöka
Bibeln pga. Dess unika påståenden.
Bibeln är inte bara en bok utan flera böcker skrivna av många olika
personer.

Bibeln består av ______ böcker...
...skriven av ca ______ olika författare....
....under en period av ___________ år!
Och totts denna variation av författare från olika bakgrund och
utbildning under en så lång tid så finner vi i Bibeln en enhetlig bild av
Gud. Alla författare skriver i harmoni med varandra om det mest
kontroversiella ämnet i historien nämligen religion, och mäniskans
syn på Gud. Vi hittar inga direkta motsägelser i de olika vittnesbörden
från Bibelns författare.
Bibelns unika påståenden
2 Tim 3:15-17 “Och du känner från barndomen de heliga Skrifterna
som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus
Jesus. __________ Skriften är utandad av Gud och nyttig till
undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i
rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad
för varje god gärning.”
Joh 17:17 ”Helga dem i sanningen, ditt ________ är sanning.”
Joh 14:6 ”Jesus sade till honom: "Jag är vägen och __________ och
livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”
Bibeln säger att det finns absoluta sanningar och att Bibeln som
Guds ord beskriver dessa på ett tydligt sätt. Sanningen om vår
existen är centrerat i en person och det är Bibelns huvudperson
Jesus. Bibelns unika påstående är att den utgör den främsta
auktoriteten om vad som är sannt och att alla andra vittnesbörd
skall prövas mot Bibeln som Guds ofelbara ord. Om dessa inte
stämmer överens med Biblens vittnesbörd så är de inte sanna.
Jes 8:19,20 När de säger till er: "Fråga andebesvärjare och spåmän,
dem som viskar och mumlar", så svara: "Skall inte ett folk fråga
sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?" ”Till
Guds _____________, till vittnesbördet!" Om de inte talar enligt
detta __________ finns ingen morgonrodnad för dem.

Detta unika påstående gör att man antingen tror och följer Bibeln
eller att man inte tro på det och förkastar det. Man kan inte
kompromissa genom att bara tro på det som passar. Antingen var
Jesus den han påstod sig vara eller så var han en galning. Vi kan
välja att antingen vara för eller emot Guds ord som en absolut
auktoritet.
Hur ska vi föstå Biblen?
Om vi ska söka svar i Bibeln måste vi veta hur vi ska förstå den.
2 Pet 1:19-21 ”Såmycket fastare står nu det profetiska ordet för oss,
och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en
mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.
Framför allt skall ni veta att ______________ profetia i Skriften har
kommit till genom __________ utläggning.Ty ingen profetia har burits
fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande
har människor talat vad de fått från _______.”
Om Bibeln är given av Gud så är det logiska att den som kan förklara
Bibeln för oss är Gud själv. Precis som att den enda som korrekt kan
förklara ett konstverk är konstnären själv. Detta gör att vi förstår en
mycket viktig princip i hur vi ska förstå biblen och det är att:
”Biben förklara sig själv”
Om vi vill förstå en text i Bibeln så söker vi svar i Bibeln! Inte i någon
extern källa eller i våra egna värderingar, känslor eller erfarenheter.
Allt måste vara i harmoni med Bibeln annars ska vi förkasta det.
Detta leder oss till två viktiga principer för att förstå Bibeln:
1. Studera ämnet i dess sammanhang
2. Studera ämnet i från hela Bibeln
Text ska jämföras med text och ämne med ämne. Genom hela Bibeln
så finner vi ”trådar” som kopplar ihop texter för att ge en helhetsbild
av Bibelns budskap. På samma sätt som ett pussel, där olika
pusselbitar tillsammans ger en helhetsbild.

