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Til dig  
    personligt

Du holder lige nu et ganske særligt brev i dine 
hænder, som har et særligt budskab til dig.

Du tænker måske: ”Er breve skrevet på papir ikke 
ret gammeldags?” Jo, det er sandt. Breve bliver 
i højere og højere grad udskiftet med sms’er og 
emails.

>> Men selv i en digital tidsalder 
er det endnu foretrukket at skrive 
særlige breve på papir, for at vise 
deres værdi og vigtighed.

Man ville eksempelvis heller aldrig modtage en 
mail som invitation til et kongeligt bryllup, ville 
man?
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Bibelen – et brev til dig

Brug gerne godt med tid til at læse dette særlige 
brev, som du lige nu holder i hænderne. Dette er 
meget vigtigt. Læs det derfor grundigt igennem. Du 
vil ikke komme til at fortryde det!

I det vil du finde utrolig viden om

> Et andet, langt mere dyrebart brev

> Det mest betydningsfulde dokument i verden

> Verdenshistoriens vigtigste  
budskab, samt dets  
imponerende pålidelighed  
og relevans for i dag

Dette dyrebarere brev er 
Bibelen, som er et personligt 
budskab til dig direkte fra Gud.

>>> Du vil i høj grad blive velsignet af 
det, hvis du åbner og læser det.

Bibelen er ligesom luftpost –  
den har sit ophav i himlen.

Gud er den vidunderlige Skaber, som har skabt 
universet.

Han gav dig også livet, og Han kender dig til fulde.  
Du er ikke nogen tilfældighed!

Han ønsker en relation til dig, og rækker gennem 
sit ’brev’ direkte ud til dig i sin kærlighed.

Måske kender du ikke Guds brev endnu? Det kan 
være, at det ligger et sted i dit hjem, ulæst.

Men man lægger ikke et personligt brev skødesløst 
til side på den måde. Man læser det med stor 
interesse. Åbn derfor Guds brev til dig – læs Bibelen! 

Ejer du endnu ikke en Bibel? Vi vil 
meget gerne sende dig en gratis 
Bibel.

I slutningen af dette hæfte kan du 
læse, hvordan du kan kontakte os.
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Gud brugte deres evner, deres uddannelse, 
deres kulturelle baggrund, deres sociale 
baggrund og endda deres skrivestil. 
>>> De skrev ord for ord, hvad Gud ønskede, at 
de skulle skrive. 
Dette kaldes for ”inspiration”.

      Et unikt brev

Ja du har forstået det helt rigtigt: det er Bibelen, 
Guds Ord, der tales om her, som titlen ”Et brev 
til dig” passer så godt på. Grunden til, at dette 
unikke breve er så vigtigt er, at det har Gud selv til 
forfatter.

Nu siger du måske: ”Men Bibelen blev skrevet over 
flere århundreder af omkring 40 forskellige folk. 
Ofte bliver deres navne endda ikke nævnt.”

Ja, det er sandt. Men Gud 
dikterede sit budskab direkte  
til forskellige individer: 

  … for ingen profeti  
              har nogen sinde lyd i kraft  
       af et menneskes vilje,  
men drevet af Helligånden  
          har mennesker sagt det,  
der kom fra Gud.
                                                                     Bibelen – 2. Petersbrev  1:21

Bibelens bøger
> Bibelen består af to dele:

          > det gamle testamente  
             (39 bøger) 
          > det nye testamente  
             (27 bøger)

     > Det nye testamente består af:

          > de fire evangelier 
          > Apostlenes Gerninger 
          > de 21 epistler eller breve 
          > Åbenbaringen

Bibelen giver dig svar på livets 
spørgsmål.

Ved at læse den har du mulighed 
for at opleve, hvilken positiv 
forvandling Guds kærlighed kan 
bringe ind i dit liv.

1. Mosebog
2. Mosebog

3. Mosebog
4. Mosebog
5. Mosebog
Josvabogen
Dommerbogen
Ruths bog
1. Samuelsbog
2. Samuelsbog
1. Kongebog
2. Kongebog
1. Krønikebog
2 Krønikebog
Ezras bog
Nehemias’ bog
Esthers bog
Jobs bog
Salmernes bog
Ordsprogenes bog
Prædikerens bog
Højsangen
Esajas’ bog
Jeremias’ bog
Klagesangene
Ezekiels bog
Daniels bog
Hoseas’ bog
Joels bog
Amos’ bog
Obadias’ bog
Jonas’ bog
Mikas bog
Nahums bog
Habakkuks bog
Sefanias’ bog
Haggajs bog
Zakarias’ bog

Malakias’ bog

Matthæusevangeliet

Markusevangeliet
Lukasevangeliet
Johannesevangeliet
Apostlenes Gerninger
Romerbrevet
1. Korintherbrev
2. Korintherbrev
Galaterbrevet
Efeserbrevet
Filipperbrevet
Kolossenserbrevet
1. Thessalonikerbrev
2. Thessalonikerbrev
1. Timotheusbrev
2. Timotheusbrev
Titusbrevet
Filemonbrevet
Hebræerbrevet
Jakobsbrevet
1. Petersbrev
2. Petersbrev
1. Johannesbrev
2. Johannesbrev
3. Johannesbrev
Judasbreve
Johannes’ Åbenbaring 
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Er Bibelen  
   stadig up-to-date?

”Hovedet-nedad generationen”

Tilhører du også denne generation, 
eller har dette udtryk ikke nogen 

betydning for dig? Lever du livet 
med hovedet konstant kiggende 
nedad, hvor du kun fokuserer på en 
smartphone eller en tablet? 

Når man konstant og overalt er 
online, fører det til, at man drukner i et 

hav af informationer fra internettet. Findes 
der overhovedet andet end at surfe, chatte og tweete? 
Timerne går, uden at du bemærker det, og dine sanser 
er bombarderede – og det er ikke ualmindeligt, at din 
sjæl snavses til. Og ikke blot det, men denne distraktion 
holder dig fra at tænke på Gud og hans budskab til dig. 

ET TIP:
Hvis du ønsker at lære Gud personligt at kende, kan du ikke gå 
udenom Bibelen. Du har brug stilhed omkring dig, så du kan 
læse den. Sluk derfor for alt, der kan forstyrre dig

I denne proces. Du vil blive overrasket over, hvor godt dette vil 
være for dig. Dine tanker vil blive påvirket på en positiv og ren 
måde, som du måske aldrig har oplevet før.

Ved at læse i Bibelen kan du få fat i sandheden og lære En at 
kende, som virkelig er interesseret i dit liv, som elsker dig og 
ønsker at give dit liv en dybere mening og et givende mål.

På side 62&63 kan du finde forslag til, hvordan du kan 
læse Bibelen. Giv det en chance!

Mange mennesker mener, at det er 
naivt at have at gøre med en ”foræl-
det bog fra fortiden.” Det er deres 
holdning, at det moderne menneske 
ikke kan tro på Bibelen længere.

Sådanne ideer bakkes ofte op af 
medierne, og man godkender det 
uden at stille spørgsmål.

Men det er en almindelig mis-
forståelse, at logik og intelligens er 
nødt til at afvise Bibelen.

På de følgende sider kan du finde 
mange fakta, som bekræfter Bibelens 
relevans og betydning.

      Salige er de,  
som hører Guds ord  
     og bevarer det!
                                 Bibelen – Lukasevangeliet 11:28
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Et harmonisk mirakel

En af mine bekendte er musiker, 
og kan spille på flere instrumenter. 
Han bruger sin computer til 
lydoptagelse og skaber en hel del 
kunststykker.

Han forklarede: ”Først tager jeg 
min obo og spiller sopran. Dette 
giver optagelsen til det første 
lydspor.

På det andet lydspor optager jeg alt, 
uden at slette den første optagelse. Det 
er på denne måde, at jeg føjer seks flere 
instrumenter til, helt op til den dybeste bas.

Derefter sætter jeg de otte lydspor sammen.  
Vil du gerne høre resultatet?”

Det, jeg da hørte, var en vidunderlig symfoni. Det er 
svært at tro på, at en enkelt musiker havde gjort alt det!

Det er det samme med Bibelen. Den blev skrevet af 
mere en 40 forskellige folk. Det hele var inspireret af 
den usammenlignelige kunstner, Gud Helligånd, som fik 
samtlige af disse 40 ”instrumenter” til at spille.

Hver bog i Bibelen har sin egen stilart, men det hele 
passer harmonisk sammen efter Guds plan.

Dette er et af de utrolige undere ved Bibelen!

      >>> Læs Bibelen, så du kan erfare  
             dens unikke harmoni!

Ventede 
forgæves …

En mand, som ikke brød sig spor om Bibelen, ville 
overbevise en ung kristen om, at Bibelen var foræl-
det og modstridende med moderne opdagelser. 
Han ville sende ham nogle udvalgte artikler fra 
videnskaben og filosofien om dette emne.

Den unge mand var dog ikke til at rokke i sin 
tro. Han svarede: ”Hvis du har noget bedre end 
Bjergprædiken (Matthæusevangeliet 5-7), noget mere 
tiltalende end fortællingerne om Den barmhjertige 
samaritaner, Den fortabte søn, eller kvinden ved 
Sykars brønd (Lukasevangeliet 10 og 15, Johannesevangeliet 

4); hvis du har en større trøst end Salme 23 eller 
kender noget, der åbenbarer Guds kærlighed til 
mig i endnu højere grad, end Guds gave i Sin Søn, 
Jesus Kristus, eller kan fremvise noget for mig, 
der beskriver den fremtidige evighed mere klart 
end Bibelen gør: så send det til mig så hurtigt som 
muligt!”

Han ventede forgæves på et svar.

Der findes ingen bog, der kan sammenlignes med 
Bibelen. Grunden til dette er enkel: Bibelen er 
Guds bog.
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Bortset fra ler, sten og træ, skrev folk i 
senere århundreder på papyrus, som er 
fremskabt af frugtkødet fra papyrus-
planten. Senere skrev mennesker 
på pergament (særligt behandlede 
dyrehuder), som blev lavet til skriftruller.

Hvordan vi fik Bibelen

Hvornår, og på hvad skrev folk?
Hvis nogen ønskede at skrive et ”brev” for 5,000 år 
siden, så skete det ikke med papir og blæk. Man brugte 
dengang såkaldt kileskrift – tegn og symboler, som blev 
indgraveret ind i små lertavler, som derefter blev tørret 
eller brændt.

Under udgravninger i ældgamle byer i nutidens Syrien 
og Irak har man fundet tusindvis af små lertavler, som 
indeholdt denne type skrift.

På omtrent samme tid udviklede egypterne et anderledes 
piktografisk og symbolsk skriftsprog (hieroglyffer), som man 
også kan finde i pyramiderne. Det tog lingvister hundredvis af 
år at tyde disse skrifter fra menneskehedens ældste sprog.

Disse former for skrift havde en stor ulempe: de bestod af 
hundredvis af symboler. Det var først i 1500 f.Kr. at alfabetet 
blev opfundet.

Med nogle få ændringer udbredte dette alfabet sig hurtigt fra 
1000 f.Kr. Det er grundlaget for vores latinske alfabet, som 
stadig bruges i dag.

På denne vidunderlige måde sørgede 
Gud for, at der var et simpelt, og 
alligevel klart system af skrift parat, 
da Bibelen blev nedskrevet.

At skrive, samle og opbevare
Moses var en af Bibelens første forfattere. Vi læser et 
par gange, at Gud gav ham den opgave at nedskrive det, 
der var sket, i en bog.

Gennem Guds udvalgte folk blev det gamle testamentes 
bøger samlet og nøje opbevaret.

I ca. 400 f.Kr. var det GAMLE TESTAMENTE færdig-
skrevet. Det var skrevet på det hebraiske sprog, samt 
nogle få passager på aramæisk.

Det var først fra Jesu Kristi død og himmelfart, og indtil 
slutningen af det 1. århundrede, at det NYE TESTA-
MENTES bøger og epistler (breve) blev skrevet i det 
udbredte, græske sprog på den tid.

Moses døde omkring år 1400 f.Kr., så vi kan sige, at 
Bibelen blev skabt over en periode på 1500 år.10
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Mere end 5,000 
manuskripter og 
fragmenter af det nye 
testamente på græsk er 
blev bevaret. Det mest 
populære manuskripter er 
Codex Sinaiticus, en stadig 
næsten komplet bevaret, 
græsk Bibel fra det 3. 
århundrede, som blev fundet af forskeren Con-
stantine von Tischendorf i Skt. Katharinas kloster på 
Sinai-halvøen i 1859. Den uvurderlige, bibelske skat 
indeholdt ikke blot dele af det gamle testamente, 
men også det komplette, nye testamente med 
dets 27 bøger.

Udover diverse nytestamentlige manuskripter og 
fragmenter, var der omkring 9,000 gamle oversæt-
telser fra de originale tekster. Sammen med 36,000 
Bibelcitater fra de såkaldte kirkefædre, har det ført 
til en næsten hundrede procent rekonstruktion af den 
originale tekst gennem intensiv forskning.

Ikke én eneste tekstvariant bringer tvivl om 
sandheden i Guds budskab i det nye testamente.

Færdigskrevet
De første kristne vidste meget tidligt ved 
Helligåndens ledelse, hvilke bøger der hørte til 
Bibelen, og hvilke der ikke gjorde. De havde klare 
kriterier for, hvordan man anerkendte en bog, og 
de kunne derfor skelne mellem, hvilke bøger der 
var ægte (kanoniske), og hvilke der ikke var ægte 
(apokryfe).

Martin Luther dømte disse apokryfe bøger, og sagde, at de ”ikke betragtedes 
på lige fod med den Hellige Skrift.” Hvis du læser disse bøger, vil du lægge 
mærke til, at de består af ekstreme modsigelser af Bibelens bøger.

Man finder eventyrs-agtige fortællinger om Herren Jesus og apostlene, forfal-
skede breve fra bibelske personligheder, såvel som historiske og geografiske 
fejl. I 1545, under koncilet i Trent, blev disse bøger på falsk vis erklæret for ”lige” 
med Bibelens andre bøger, blandt andre ting, for at bakke op om koncilets 
afvigende doktriner.Dette viser alt sammen meget klart, at apokryferne ikke 
har et guddommeligt ophav. Derfor bør du læse udgaver af Bibelen, som ikke 
har de apokryfe bøger med. 

Guds Ord omfatter en række af forskellige bøger, 
som blev nøje udvalgt ved Helligåndens ledelse, 
og er blevet kompletteret  for altid.

Bibelen kaldes rigtignok for Hellig Skrift, fordi den 
kommer fra Gud, og ikke fra nogen menneskelig 
autoritet. Selv i dag er den den højeste autoritet for vores 
tro og vore liv. 

Skt. Katharinas kloster i Sinais bjerge. Det var her, 
at Tischendorf i midten af det 19. århundrede fandt 
Codex Sinaiticus.

Nøjagtigheden ved videregivelsen af 
Bibelens tekster gennem årtusinder er unik.

Pålidelige 
  manuskripter

               Himmel og jord skal forgå,  
          men mine ord skal aldrig forgå.
                                                      Bibelen – Matthæusevangeliet 24:35
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 

ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 

ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 

ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃ ִנְבֶזה 

ַוֲחַדל ִאיִשים ִאיש 

ַמְכֹאבות ִוידּוַע ֹחִלי 

ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִמֶמּנּו ִנְבֶז

Der er ingen tvivl om, at manuskriptet, som blev 
skrevet i det 2. århundrede f.Kr., er autentisk. Når man 
sammenligner det med den 1,000 år yngre, masoretiske 
tekst (den hebraiske tekst i den hebraiske Bibel) af 
Esajas’ bog, opdagede forskerne til deres overraskelse, 
at der i bund og grund ikke var nogen forskel på 
dem! Teksterne stemte overens med hinanden med 
forbavsende nøjagtighed!

Da teksten i denne skriftrulle var uafbrudt, blev alle 
de bibelkritikere, der havde hævdet, at Esajas’ bog var 
blevet sat sammen i løbet af århundrederne og var 
ukorrekt, gendrevet.

Iblandt de store fund i Qumran var der omkring 250 
skriftruller fra de gammeltestamentlige bibeltekster, 
hvilket beviste, at de manuskripter, som var kopier, var 
blevet videregivet med enestående nøjagtighed.

I løbet af foråret 1947, fandt en dreng fra en beduin-
stamme, der formodentligt ledte efter en bortløben 
ged, indgangen til en skjult hule ved de ujævne 
bjergskråninger i Qumran på den vestlige bred af det 
Døde Hav.

Han kastede en sten ind i hulens lille munding. Til sin 
forbavselse hørte han lyden af ler, der gik i stykker. 
Han undrede sig over, hvad det kunne være.

Han klemte sig nysgerrigt ind i denne mystiske hule, 
og fandt et antal lerkander, hvori der lå ruller af læder 
(skriftruller) indpakket i lærred. Dette var ældgamle, 
ekstremt dyrebare manuskripter, som endnu var i 
overraskende god tilstand, selv efter 1900 år.

Hyrdedrengen tog en skriftrulle med sig og blev over-
rasket, da han fandt ud af, at arkæologer var meget 
interesserede i den. Der opstod en vild jagt efter disse 
unikke manuskripter mellem grådige eventyrere og 
forskere.

Priserne for disse skriftruller steg til millioner. Denne 
sensationelle opdagelse i Qumrans huler satte hele 
den videnskabelige verden i bevægelse.

For os er skriftrullen med Esajas’ bog den vigtigste, 
da den er den ældste komplette kopi af en bog fra 
Bibelen.

Gud vågede over Sit Ord, så vi kan 
have det uændret i dag. Guds Ord er 
som en klippe: det står fast.

Men Herrens ord  
          forbliver til evig tid.
         Bibelen – 1. Petersbrev 1:25

Qumrans huler
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De ældste dele af Bibelen, som blev skabt for 
næsten 3,500 år siden, er blevet givet præcist 
videre helt til vor tid. 

Hvordan var det muligt? I ærefrygt for Guds Ord 
holdt jøderne et højt antal regler for at sikre sig 
akkurat kopiering. For eksempel talte og kontrol-
lerede man enkelte bogstaver eller forekomsten af 
bestemte ord.

I dag kan man billigt og på 
kort tid fremstille store antal 
udgaver af Bibelen vha. de 
nyeste trykkerier.

Samtidigt findes der også 
mange gratis digitale Bibler og 
Bibel-apps online. 

Produktionen af Bibelen
<< Fortid og nutid >>

For mere end 500 år siden forvandlede 
udviklingen af trykpressen verden. 
Hvis nogen før denne tid ønskede at få 
fat på en Bibel, måtte den kopieres per 
hånd, hvilket var meget tidskrævende, 
og derfor kostede en formue.

For at bevare den originale tekst,  
var det nødvendigt at kende til de 
ældste manuskripter, da kopiering fra 
den ene til den anden bragte faren for 
ændringer med sig.

Opdagelsen af tekster beviser utrolige ting: 
de 3,000+ gamle manuskripter, som er tidlige, 
stemmer forbavsende overens med hinanden,  
og bekræfter de tidlige tekster. 

Men Guds ord fik fremgang 
       og blev udbredt.
                                Bibelen – Apostlenes Gerninger 12:24
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Altså er videnskaben tvunget til igen og igen at 
give Bibelen ret efter år af undersøgelser. Bibelens 
udmeldinger modsiger heller ikke moderne, videnskabe-
lige og arkæologiske fakta, som er blevet bevist.

Hvordan kan en bog, som blev skrevet for så lang tid 
siden, og med sine udmeldinger om naturen og histo-
rie altid have ret? Hvorfor er det ikke videnskabeligt 
muligt at modbevise Bibelen?

Der findes talrige eksempler på, at den moderne 
videnskab har taget lang tid om at følge med Bibelens 
udmeldinger. Her er to af dem:

Bibelen og videnskaben

Er jorden sfærisk?
Gud har aldrig hævdet, at jorden var en skive, 
og at solen drejede rundt om jorden. Det 
var ellers det, som mange videnskabsfolk 
gennemgående troede på i meget lang tid.

Tværtimod siger Gud i en af Bibelens ældste bøger, 
Jobs bog 26:7: ”Han spænder nordhimlen ud over det øde 
rum, hænger jorden op over det tomme.”

Er en hare en drøvtygger?
I 3. Mosebog 11:4&6 står der: ”Men af dem, som 
kun tygger drøv, eller som kun har spaltede 
hove, må I ikke spise følgende … haren, for den 
tygger ganske vist drøv…”

Denne udmelding om, at haren var en 
drøvtygger, regnede man for usand i mange 
århundreder. Men i det 19. århundrede fandt 
videnskabsfolk ud af, at haren har to forskellige 
slags udskillelser. Den ene af dem bliver spist 
igen, for at optage vitale næringsstoffer.

Kunne det være anderledes?

           Kan Gud, som har skabt universet og gav  
                       os sit Ord (Bibelen) modsige Sig selv? 
          Nej, begge disse åbenbaringer af Gud,  
SKABELSEN og ORDET, bekræfter gensidigt hinanden.
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Bibelens budskab

> Gud skabte dig
Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede 
skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. 
                                                                            Bibelen – 1. Mosebog 1:27

Du er Guds skabning. Der findes kun en af dig i verden. 
Udover dette er din krop og alle dens funktioner – 
hjernen, systemerne, organerne – blevet genialt skabt af 
Gud. Der er ingen antydning af tid og tilfældighed – som 
den ikke-beviste evolutionsteori hævder. Gud har skabt 
mennesket ”i sit billede”, dvs. til at repræsentere Ham i 
denne skabelse.

Men, mennesket faldt i synd, 
og vendte sig bort fra Gud.

> Gud regner også dig for en ”synder”
Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet 
herligheden fra Gud.    Bibelen – Romerbrevet 3:22&23

At synde betyder, at man handler uden at være underlagt 
Gud. Det er ligegyldigt om synden er en handling som 
kan ses, eller om den siges højt, eller måske bare 
praktiseres i tankerne. Herren Jesus sagde, at had mod et 
andet menneske er lige så stor en synd som at slå ihjel!

> Gud vil være din dommer
… det er menneskenes lod at dø én gang og derefter 
dømmes…  Bibelen – Hebræerbrevet 9:27

Gud er helt igennem hellig og retfærdig. Derfor er han nødt 
til en dag at dømme alt det, der ikke stemmer overens 
med Hans natur. Bibelen gør det helt og aldeles klart, at 
hvert menneske, som dør uden tilgivelse for sin synd, må 
forvente evig adskillelse fra Gud. Modsat himlen, hvor 
alle, som har et forhold til Herren Jesus vil befinde sig, vil 
der være et sted, som Bibelen kalder for ”helvede” eller 
”ildsøen.” Der vil Gud ikke være, og der vil derfor ikke 
være nogen mulighed for at kommunikere med Ham.

Men, der er håb!

> Gud er meget interesseret i dit liv
Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: 
at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi 
skal leve ved ham. Bibelen – 1. Johannesbrev 4:9

Løft blikket til Golgatas kors, hvor Jesus Kristus oplevede 
Guds straf, ved at måtte lide frygteligt. Han blev på 
korset forladt af Gud, fordi han bar på vores synder. Vi 
kan ikke begribe, hvilken betydning dette havde for 
Herren Jesus, som var helt uden synd. 

Ser du,  
         hvor højt Gud elsker dig?
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Jesus Kristus lever! Han opstod fra de døde og 
vendte tilbage til himlen.

Disse gode nyheder er blevet prædiket i mere 
end 2,000 år. Derfor kan frelsen tilbydes til alle 
mennesker. Alle som tror på Jesus Kristus – den 
Eneste Frelser – vil blive sat fri fra Guds evige dom. 
Enhver person, som tager imod Jesu Kristi frelsende 
gerning i tro, vil blive erklæret retfærdig for Gud.

Guds hjælp +  
    hvad han har gjort,  
 for at du kan blive frelst

Vi er adskilt fra Gud pga. synd. Gud kan ikke godtage 
vores forsøg på at forbedre os selv. Gud er, i sin 
hellighed og renhed, nødt til at dømme ondskab. Der 
findes kun én udvej: vi må tage imod det, som Gud 
Selv har gjort for os, for at vi kan blive frelst. 

       For således elskede Gud verden, at han gav  
sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham,  
           ikke skal fortabes, men have evigt liv. 
                                      Bibelen – Johannesevangeliet 3:16

For at kunne åbenbare Gud, din Skaber, blev Jesus 
Kristus til et menneske, og kom ned til jorden til os.

Jesus Kristus har vist os Guds kærlighed. Han 
beviste den til fulde for dig ved at dø for dig på 
Golgatas kors. Han gik i dit sted og tog straffen for 
dine synder på sig – hvis du tror på Ham.

Hvis du modtager dette i tro og bekender dine 
synder for Gud, vil Han tilgive dig og give dig 
evigt liv.

             Hvis vi bekender vore synder,  
er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore  
    synder og renser os for al uretfærdighed.   
                                             Bibelen – 1. Johannesbrev 1:9

               … og ufortjent gøres de retfærdige af hans  
    nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. 
                                                  Bibelen – Romerbrevet 3:24



26 27

1.
2.

26 27

Guddommelige løfter

For at opsummere, så siger Bibelen, det guddom-
melige brev, at:

Gud er hellig. > Han er nødt til at 
dømme og straffe synd!

Gud er kærlighed. > Han ønsker at tilgive dig 
for alle dine synder.

Gud kan tilgive dig for dine synder, fordi Hans Søn, 
Jesus Kristus, har taget straffen for synd på Sig og 
sonet for alt det, der kræves af en hellig Gud. 

Men for personligt at få tilgivelse må du komme til 
Gud og oprigtigt bekende dine synder, og tro på, 
at Jesus Kristus døde på korset, selv for dig, som 
Frelser og Forløser.

Så har Gud mere end 1,000 guddommelige 

erklæringer parat til dig, som der ikke kan 

laves om på, i Sit Ord, Bibelen.

Du finder nogle af disse erklæringer her  >>>

     Den, der tror på Sønnen, har evigt liv;  
den, der er ulydig mod Sønnen,  
               skal ikke se livet,  
        men Guds vrede bliver over ham.
                                                        Bibelen – Johannesevangeliet 3:36

        Den, der hører mit ord og tror ham,  
                        som har sendt mig,  
har evigt liv og kommer ikke for dommen,  
  men er gået over fra døden til livet.
               Bibelen – Johannesevangeliet 5:24

 Men alle dem, der tog imod ham,  
          gav han ret til at blive Guds børn,  
    dem, der tror på hans navn.
                               Bibelen – Johannesevangeliet 1:12

        Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig,  
jeg kalder dig ved navn, du er min.
                                                         Bibelen – Esajas’ bog 43:1
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festdragt og giv ham den 
på, sæt en ring på hans 
hånd og giv ham sko på 
fødderne, og kom med 
fedekalven, slagt den, og 
lad os spise og feste. For 
min søn her var død, men 
er blevet levende igen, 
han var fortabt, men er 
blevet fundet. Så gav de 
sig til at feste. Men den 
ældste søn var ude på 
marken. Da han var på 
vej hjem og nærmede sig 
huset, hørte han musik 
og dans, og han kaldte på 
en af karlene og spurgte, 
hvad der var på færde. 
Han svarede: Din bror er 
kommet, og din far har 
slagtet fedekalven, fordi 
han har fået ham tilbage 
i god behold. Da blev han 
vred og ville ikke gå ind. 

Hans far gik så ud og bad 
ham komme ind. Men han 
svarede sin far: Nu har jeg 
tjent dig i så mange år og 
aldrig overtrådt et eneste 
af dine bud; men mig har 
du ikke givet så meget som 
et kid, så jeg kunne feste 
med mine venner. Men din 
søn dér, som har ødslet 
din ejendom bort sammen 
med skøger – da han kom, 
slagtede du fedekalven til 
ham. Faderen svarede: Mit 
barn, du er altid hos mig, og 
alt mit er dit. Men nu burde 
vi feste og være glade, for 
din bror her var død, men 
er blevet levende igen, han 
var fortabt, men er blevet 
fundet.” 

Bibelen –  
Lukasevangeliet 15:11-32

        En fortælling fra Bibelen
Den fortabte søn

”En mand havde to 
sønner. Den yngste sagde 
til faderen: Far, giv mig 
den del af formuen, som 
tilkommer mig. Så delte 
han sin ejendom imellem 
dem. Nogle dage senere 
samlede den yngste alt sit 
sammen og rejste til et land 
langt borte. Der ødslede 
han sin formue bort i et 
udsvævende liv; og da han 
havde sat det hele til, kom 
der en streng hungersnød i 
landet, og han begyndte at 
lide nød. Han gik så hen og 
holdt til hos en af landets 
borgere, som sendte ham 
ud på sine marker for at 
passe svin, og han ønskede 
kun at spise sig mæt i 
de bønner, som svinene 
åd, men ingen gav ham 
noget. Da gik han i sig selv 

og tænkte: Hvor mange 
daglejere hos min far har 
ikke mad i overflod, og her 
er jeg ved at sulte ihjel. Jeg 
vil bryde op og gå til min 
far og sige til ham: Far, jeg 
har syndet mod himlen og 
mod dig. Jeg fortjener ikke 
længere at kaldes din søn; 
lad mig gå som en af dine 
daglejere. Så brød han op 
og kom til sin far. Mens 
han endnu var langt borte, 
så hans far ham, og han 
fik medynk med ham og 
løb hen og faldt ham om 
halsen og kyssede ham. 
Sønnen sagde til ham: Far, 
jeg har syndet mod himlen 
og mod dig. Jeg fortjener 
ikke længere at kaldes din 
søn. Men faderen sagde til 
sine tjenere: Skynd jer at 
komme med den fineste 
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Shinto

Taoisme
Ateisme

Buddhisme Islam
Sikhisme

Hinduisme

Jødedom

Agnosticisme

Kristendom

Mange religioner – 
alle den samme Gud?

Det er en almindelig idé i verden, at alle religioner 
fører til den samme Gud, bare gennem forskellige veje.

Dette modsiger fuldstændigt Bibelens kernebudskab, 
som kommer af Jesu Kristi egen mund: ”Jeg er vejen 
og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden 
ved mig” (Johannesevangeliet 14:6). Denne sandhed 
fornægter man generelt i disse dage.

For eksempel viser denne sammenligning mellem 
Koranen og Bibelen klart, at ”Islams Allah” ikke kan 
være Bibelens Gud:

KO
R

A
N

EN Så tro på Allah og hans sendebude, og sig ikke: 
”Tre”… Allah er én Gud. Priset være han, højt hævet 
over at have en søn. 
Koranen – taget fra Sura 4

BI
BE

LE
N For således elskede Gud verden, at han gav sin 

enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have evigt liv.  
Bibelen – Johannesevangeliet 3:16

KO
R

A
N

EN Og fordi de sagde: ”Vi har bestemt dræbt Messias, 
Jesus, Marias søn, Allahs sendebud!” Men de dræbte 
ham ikke, og de korsfæstede ham ikke; det forekom 
dem blot således. 
Koranen – taget fra Sura 4

BI
BE

LE
N For vel er korset en dårskab for dem, der fortabes, 

men for os, der frelses, er det Guds kraft … men vi 
prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for 
jøder og en dårskab for hedninger. 
Bibelen – 1. Korintherbrev 1:18&23

Koranen benægter helt klart, at ”Allah” har en søn, 
Guds treenighed og det faktum, at Jesus Kristus døde 
på et kors! Men Bibelens Gud er en levende Gud. Det 
var af kærlighed til dig og mig, at Han gav Sin Søn som 
et offer for synder – ved at Kristus oplevede Guds dom 
og gik i døden. Derfor er det ikke muligt, at ”Allah” kan 
være den bibelske Gud, dvs. Herren Jesu Kristi Fader.

Og forresten:  
bibelsk kristendom er ikke nogen religion!

I forskellige verdensreligioner forsøger mennesket at 
finde en vej til Gud gennem sine egne bestræbelser.

Men Bibelen viser os en hellig Gud, som kom ned til os i 
Sin Søn, Jesus Kristus, så at enhver, som tror på Ham og 
bekender sine synder til Ham, vil blive frelst.

Den, derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som 
gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til 
retfærdighed.  Bibelen – Romerbrevet 4:5
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   Se ind i  
fremtiden
Bibelen giver os troværdige 
udmeldinger om fremtiden.

Vi er omgivet af angst og sorg i 
disse dage: død, umoralitet, vold, 
hungersnød, krige, naturkatastrofer, 
finanskriser, tragedier, terrorisme…!

Men Herren Jesus kommer snart igen! Gud fortæller os 
klart i Bibelen, at dagene op til hans komme er kendeteg-
net ved sådanne begivenheder. Læser man i Bibelen, ved 
man også, hvad der vil ske bagefter:

Gud vil dømme verden, som har vendt sig bort fra 
Ham, og nu synker i synd. Men Gud ”befaler … nu 
mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, for 
han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele 
verden…” (Apostlenes Gerninger 17:30&31).

Dette vil ske gennem Hans Søn, Jesus Kristus, som vil 
vende tilbage fra Himlen til dom. Han, som blev forkastet 
og korsfæstet, vil en dag vende tilbage som sejrherre, 
og med Den Højeste Dommers myndighed: ”Det er Ham 
”Gud har bestemt til at være dommer over levende og 
døde” (Apostlenes Gerninger 10:42).

Dommen kommer med sikkerhed – men der er håb for dig!

Bibelen profeterede detaljeret om Jesu Kristi 
fødsel, såvel som Hans død og opstandelse mange 
århundreder tidligere. Da Jesus Kristus gav Sit liv for 
dig, tilbyder Gud dig Sin nåde og tilgivelse selv i dag.

Kom i dag, siger Gud – det er måske for sent i morgen:

   Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag!  
                                                  Bibelen – 2. Korintherbrev 6:2.

Tag imod Guds tilbud, så vil du modtage evig frelse fra 
den guddommelige dom. For at gøre dette må du komme 
til Ham og bekende dine synder.

Den Almægtige Gud profeterede helt sandt: det er der 
ikke noget menneske, der kan gøre. Hundredvis af profe-
tier i Bibelen er blevet opfyldt og kan bekræftes. Bibelen 
profeterede om: kongerigerne, mange århundreder før de 
blev til; Jesu Kristi fødsel; ødelæggelsen af Jerusalem i år 
70 e.Kr.; at jøderne ville blive spredt ud over hele verden, 
etc.

Alt dette beviser på en helt særlig måde,  
at Bibelen er Guds Ord.

Bibelen siger f.eks. om jøderne (Israels folk) i 5. Mosebog 
28:64&65: ”Herren skal sprede jer blandt alle folkene 
over hele jorden … Hos de folk skal du ikke få ro, og din 
fod skal ikke finde hvile.”

>>> Bedøm selv, om ikke dette er blevet opfyldt!
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Livet er kort
    og er hurtigt overstået  

                            som en film

Du må i dag forberede dig på at møde Gud. 

      Vil du blive ved med at udskyde at vende dig til Gud? 

  Så vil det en dag være for sent for dig!
for ungfor ung for sorgløsfor sorgløs

for selvsikkerfor selvsikker for lykkeligfor lykkelig for travlfor travl for bekymretfor bekymret

for gammelfor gammel for sentfor sent

     Derfor: 

Lad dig forlige 

      med Gud.

                      Bibelen – 2. Korintherbrev 5:20
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Slående bemærk- 
    ninger om Bibelen

”Jeg studerede de Hellige Skrifter detaljeret i 40 år, 
og min tro er stærkere i dag, end den var for 40 år 
siden. Samtlige løfter er troværdige og sande.”

Hudson Taylor (1832-1905), missionær i Kina

”Jeg har regelmæssigt og eftertænksomt læst de 
Hellige Skrifter, og jeg tror, at denne gamle bog … 
indeholder mere sprogmæssig storhed og skønhed 
end nogen anden bog, uanset hvilken tidsalder og 
hvilket sprog de blev skrevet på.”

Sir William Jones (1746-1794), en af de mest sprogligt begavede 
mennesker (28 sprog) og eksperter i Østen

”Hvor fattige og foragtelige er vores filosoffers ord 
med alle deres modsigelser, sammenlignet med 
Bibelen. Er det muligt at en bog, som er så enkel, 
og samtidigt så fuldstændig, blot skulle bestå af 
menneskelige ord?”

Jean Jacques Rosseau (1712-1778), filosof

”Bibelen er både et unikt historisk dokument, så 
vel som en pålidelig, historisk kilde. Den har ført til 
tusindvis af arkæologiske fund, og har skabt en bred 
litteratur om gamle kulturer. Bibelen har altid vist, at 
den er sand, når det var muligt at bekræfte den, såvel 
i beskrivelsen af små detaljer som i beskrivelsen af 
store begivenheder.”

Dave Balsinger og Charles E. Seller, amerikanske arkæologer

”Man kan i Bibelen finde store sandheder der går 
ud over vores menneskelige tænknings grænser, og 
viser os, hvor flad vores begrænsede forstand er. Og 
alligevel er Bibelen i sine primære og grundlæggende 
udmeldinger ikke svær at forstå.”

Charles H. Spurgeon (1834-1892), vækkelsesprædikant 

”Bibelen er det eneste informerende dokument fra 
Gud som vi har i trykt format og i menneskeligt sprog. 
Derfor er Bibelen så unik og helt og aldeles pålidelig i 
summen af alt det, den erklærer. Hverken videnska-
ben, filosofien eller ideologien kan rette på Bibelen. 
Tværtimod er det Bibelen, der kan rense vores tanker.”

Prof. Dr. Werner Gitt, tidligere informationschef ved 
den teknologiske afdeling af PTB Braunschweig

Det er let at anklage Bibelen for at være unøjagtig, 
men det er noget helt andet faktisk at bevise dette.



38 39

Oversættelse fra 
      den originale tekst
Det er et vanskeligt arbejde at oversætte Bibelen.

Både det gamle testamentes hebraiske tekst og det nye 
testamentes græske tekst består kun af store bogstaver, 
som alle er sat tæt sammen uden punktummer eller 
kommaer. Derfor er det en svær opgave for lingvister at 
se, hvornår en ny sætning begynder.

Der er herudover ingen vokaler på hebraisk, såsom a, e, i, 
o, u, men kun konsonanter (b, k, t, osv.)

Man må selv føje vokalerne til. 1. Mosebog 1:1 ville derfor 
se således ud for os:

BGNDLSNSKBTGDHMLNGJRDN

Ville du ud fra dette kunne genkende den følgende 
sætning: ”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden”? 
Vi kan derfor være meget taknemmelige for de forskere, 
som ledte efter disse gamle manuskripter, fandt dem og 
oversatte dem.

Kong James af England gjorde også et vigtigt bidrag 
for ca. 400 år siden, da han fik Bibelen oversat til 

engelsk. Siden da har mange lingvister fortsat 
dette arbejde, så de kunne oversætte Bibelen 

mere korrekt, og for at sikre sig, at den endnu 
er forståelig.

På det engelske 
sprog findes der talrige 
bibeloversættelser. De er 
særligt forskellige fra hinanden 
i spørgsmålet om, hvor akkurat 
den originale tekst er repræsenteret. Desværre afviger nogle 
moderne bibeloversættelser så meget fra den originale tekst, 
at nogle ord mister deres alvorlighed, f.eks. hvis ”synd” er 
oversat med ”fejl.”

Hvis du ønsker at være sikker på, at du faktisk læser det, som 
Gud har nedskrevet i Bibelen, opfordrer vi dig til at finde en 
bibeloversættelse, der ligger tæt op ad den originale tekst.

På nuværende tidspunkt er Bibelen, eller dele af Bibelen, 
tilgængelig på mere end 2,900 sprog. Omkring 97% af verdens 
befolkning har muligheden for at læse dele af Guds Ord.

Alligevel er der oversættere, der ofrer deres tid på at 
oversætte Bibelen til flere sprog i verdens mere fjerntliggende 
egne. Dette er ofte meget svært, da de først må skabe et 
skriftsprog.

Bibelen er blevet den mest kendte og mest udbredte bog i verdens-
litteraturen. Antallet af oversættelser (nogle gange delvise) til andre 
sprog er vokset hurtigt over de seneste to hundrede år.

I år 1800,  var der skabt oversættelser i 75 sprog.
I år 1900, var der 567 oversættelser.
I år 1953, var der 1167.
I år 1978, var dette tal vokset til 1600.
I år 2017, var Bibelen (eller dele af den) blevet oversat
 til næsten 3,000 sprog!
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Alle folks bog

>skrevet af 40 mennesker 
>oversat af hundreder, 
>trykt af tusinder, 
> Læst af millioner

Ingen anden bog er nogensinde blevet udbredt til 
så mange sprog og kulturer som Bibelen. Det er den 
mest læste bog i verden.

På de følgende tre sider kan du læse bibelverset fra 
Johannesevangeliet 3:16 på forskellige sprog.

    For således elskede Gud verden,  
                   at han gav sin enbårne søn,  
     for at enhver, som tror på ham,  
ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Dette vers, som også kaldes for “Bibelens hjerte”, 
opsummerer Guds gode nyheder til menneske-
heden:

> Gud elsker dig så meget,  
at Han gav Sin Søn for dig.

> Det er ved troen på Ham, at du vil blive frelst..

Bengali  Indien

Spansk  Spanien
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,

mas tenga vida eterna.

Ungarsk  Ungarn

Burmesisk  Myanmar

Hebraisk  Israel

Tyrkisk  Tyrkiet
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Japansk  Japan

Polsk  Polen

Portugisisk  Portugal

Russisk  Rusland

Telugu  Indien

Amharisk Etiopien

Tysk  Tyskland

Arabisk  Egypten og Mellem/Nærøsten

Græsk  Grækenland

            

Kinesisk Kina
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Du kan læse Bibelen på  
        forskellige måder:

In
te

re
ss

an
t Den mindste Bibel ,  

                         som er blevet trykt
                                              > komplet Bibel
Den mindste, trykte bibel, som vi kender til,  
er kun lidt større end en £2 mønt. Denne 
bibel er 2.8cm lang, 3.4cm bred, og 1cm tyk, 
og har 1514 sider. Du kan læse alt i den helt 
fint med et forstørrelsesglas.

Det mindste gamle testamente  
                                     nogensinde
         > på en digital mikrochip
I 2008 evnede israelske videnskabsfolk fra det teknologiske 
institut i Haifa at nedskrive det gamle testamente på en 
halv kvadratmilimeter. Mere end 300,000 ord fra det gamle 
testamente blev gemt på en silikonechip på størrelse med et 
sukkerkorn. Det var kun med hjælp fra nanoteknologien, at en 
sådan mini-databærer kunne bygges. For at læse teksten ville 
det være nødvendigt at konvertere dataene og forstørre dem 
10,000 gange. 

Kan det gøres endnu mindre?
                                 > DNA – fremtidens opbevaringsmedie
Gud, som er Skaberen, har plantet et genialt opbevaringsmedie i 
hvert af vores krops celler. Dets opbevaringskapacitet overgår langt 
alt det, vi endnu kender til: vi taler her om DNA-strengen, som har 
en diameter på to milliontedele af en millimeter. Den består indeni af 
utallige informationer om hvert menneskes genetiske materiale.

Hvis vi besad parat DNA-materiale på størrelse med et sukkerkorn 
med dets tilsvarende skrive- og læseevner, ville vi kunne ”opbevare” 
næsten en milliard komplette Bibler på det. Videnskabsfolk tror på, at 
gigantisk DNA-opbevaring vil være tilgængelig om nogle få år.

Du kan læse den 
som et stykke litteratur fra oldtiden, så du 
kan tilfredsstille din nysgerrighed.

Du kan læse den 
som en historiebog, for at hente informa-
tioner om ældgamle tider.

Du kan læse den 
Intellektuelt, så du kan analysere og dømme 
det, den siger, på en kritisk måde.

Men, du kan også læse Bibelen 
i tro, som Guds budskab direkte til dig i dag.

 Hvis du læser Bibelen som budskabet fra Gud, så 
kan Guds kærlighed, som du ser i Jesus Kristus, 
tale til dit hjerte. Så vil din samvittighed også 
blive helt guddommeligt oplyst, ligesom Jesus 
Selv spredte lys ved Sine gerninger og ord.
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Men hvilken glæde! 

Herren Jesus forblev ikke i døden. Han opstod fra 
graven. Han lever og er i himlen nu. Han ser os, 
og har medynk med os. Han kender dig, og Han 
ønsker at tilgive al din skyld, hvis du fortryder 
dine synder og bekender dem for Ham, ligesom 
kvinden, der blev nævnt tidligere.

”Ja,” vil Han så sige, ”jeg kan tilgive dig dine synder 
nu, fordi jeg bar straffen for dem på korset.”

Jesus – vores bedste ven

Børn blev tiltrukket af Ham. Han løftede 
gladelig de små op i Sine arme.

Han var mægtig! Stormen piskede bølgerne 
op, og båden hvori Han sad var i alvorlig 
fare. Han irettesatte vinden, og havet blev 
stille.

Han helbredte de syge, og havde medynk 
med alle folk – såvel de fattige som de rige.

Han så synden i deres hjerter, som er årsagen til al 
elendighed. Og alligevel var en kvinde, som havde 
et dårligt ry, ikke bange for Ham. Hun kom til Ham, 
grædende over sin egen slethed, og Han tilgav hende 
alle hendes synder.

En dag tog de Ham til fange! De besluttede Sig for, at 
Hans tid var forbi. Han var så god og så ren – og derfor 
passede Han ikke ind med deres syndige tilstand. De 
besluttede sig derfor for, at de hellere måtte skaffe sig 
af med Ham.

Han blev naglet til korset.

Men de forstod ikke, at Han vidste alt dette på 
forhånd! Han, Guds Søn, var kommet fra himlen for 
at dø. Han ønskede at frelse os alle fra døden – den 
evige død.

Og så vil en ny historie begynde: 

historien om dit nye, forvandlede liv, for det vil 
være helt anderledes end det, det har været indtil 
nu. Han vil blive din bedste ven. Du kan nu tale 
med Ham om alt (dette kaldes for ”at bede”). Så vil 
du selv få lyst til at læse i Bibelen, så du kan lære 
Ham bedre at kende.

Bibelen vil blive en spændende bog for dig. Du vil 
helt sikkert have lyst til at læse noget om Herren 
Jesus hver dag.

Han  
ønsker bare 
at være din 
ven!
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Den helt store rengøring

Hvor frygtelig den unge mands soveværelsesvæg dog så ud!

Den var dækket med grimme billeder og plakater. En dag 
kom hans onkel, som var kunstner, på besøg. Han blev ked af 
at se denne væg, men sagde ingenting.

Et par dage senere modtog nevøen et særligt flot og 
dyrebart maleri fra sin onkel. Kunstværket fik æresplads på 
soveværelsesvæggen, og et par billeder blev taget ned, så 
der var plads til det.

Fra det øjeblik, var det som om, at en anderledes og renere 
atmosfære var kommet ind i rummet, og den ene plakat 
efter den anden forsvandt. De passede simpelthen ikke ind 
længere.

Hvis du begynder at læse Bibelen, er det meget muligt, at 
både det ene og det andet forsvinder fra din væg, din bogreol 
og din CD-hylde. Hvem ved – måske vil der også forsvinde 
noget fra de mørke områder i dit hjerte. 

Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. 
Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til! 
… hvad har lys til fælles med mørke?   

Bibelen – 2. Korintherbrev 5:17, 6:14

Den mest interessante 

          historiebog i verden

”Mor, du må ikke stoppe, bliv ved med at læse! Histo-
rien er så spændende, læs den færdig!” Ja, historien er 
virkelig spændende:

Josef, som var hadet af sine brødre, 
blev kastet ned i en brønd, trukket 
op senere og solgt som en slave 
til Egypten, hvor han blev kastet i 
fængsel, på trods af, at han var helt 
uskyldig. Alligevel bliver han statsmin-
ister i Egypten, og redder sin familie og 
hele landet under hungersnøden.

Bibelen er fuld af spændende, faktuelle historier som 
denne, som er tankevækkende og alligevel taler til hjertet.

Tænk engang på Daniels tre 
venner, som ikke ville bøje sig for 
kongens afgudsbillede og blev 
kastet ind i den brændende ildovn 
af denne grund; og alligevel kom 
de uskadte ud af den.

               Bibelen er en spændende bog, 
                        selv for unge mennesker!
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Denne salme er rettet mod enhver person. Findes 
der noget bedre, end at kunne sige: ”Herren er min 
hyrde?”

I nødens stund, selv når vi står foran døden, kan man 
finde ægte trøst: “Selv om jeg går i mørkets dal … er 
du hos mig.”

Og luk heller ikke dit hjem op for dem! Undgå alt, som 
ikke er i overensstemmelse med Guds tanker. Gud ønsker 
at bevare os fra syndige indflydelser og onde veje, og det 
vil Han gøre, hvis vi læser Bibelen. Guds Ord er rent og 
sandt, levende og evigt. Det viser dig vejen til sand lykke 
og ægte fred.

Har du nogensinde  
     spist galnebær?
                                              (Atropa belladonna)

Giften fra galnebær er livstruende. “Men jeg vil gerne prøve 
det, for jeg er sikker på, at det ikke vil skade mig, som det har 
skadet de andre.”

Hvis nogen talte på den måde, så ville det være rimeligt at 
tvivle på deres sunde fornuft. Men opfører vi os ikke ofte på 
samme måde? Vi dykker længere og længere ind i mediernes 
verden, hvor Guds principper om ægteskab og familie bliver 
vendt på hovedet. Vi læser romaner, hvori okkulte praksisser 
bliver beskrevet, hvor løgne og intriger er på dagsordenen. Vi 
vil gerne ”afprøve” disse ting, for at bevise overfor os selv, at vi 
står over at kunne blive skadet af dem.

Bibelen siger, at vi bør ”stoppe” ørene til og ”lukke øjnene i,” så 
vi ikke hører og ser det onde (Esajas 33:15). Derfor er dette et 
godt råd: 

>>> Spis ikke galnebær!

Dine ord er en lygte for min fod, et lys på 
min sti. Bibelen – Salme 119:105

  Salme 23
>> en meget kendt tekst fra Bibelen  <<

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,  
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,  
han leder mig af rette stier  
for sit navns skyld.
Selv om jeg går i mørkets dal,  
frygter jeg intet ondt,  
for du er hos mig,  
din stok og din stav er min trøst.
Du dækker bord for mig  
for øjnene af mine fjender.  
Du salver mit hoved med olie,  
mit bæger er fyldt til overflod.
Godhed og troskab følger mig,  
så længe jeg lever,  
og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.

EN SALME AF DAVID
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På markedspladsen var der en frugtsælger, der sad 
bag ved hendes bod. Da der ikke var nogen kunder, 
brugte hun hvert øjeblik på at læse hendes Bibel, den 
bog, der var så dyrebar for hende.

”Hvad er det for en bog, du bliver ved med at læse i?” 
spurgte en fast kunde. ”Min Bibel, Guds Ord.” Men 
hvordan ved du, at det er Guds Ord? Hvem har sagt det 
til dig?”

Kvinden vidste et øjeblik ikke, hvad hun skulle sige, da 
hun ikke vidste, hvordan hun skulle bevise, at Bibelen 
er Guds Ord. Men så pegede hun på den skinnende 
sol, og sagde til hendes kunde: ”Kan du bevise for mig, 
at det der er solen?” ”Bevise det for dig?” svarede 
han. ”Det er ret enkelt. De bedste beviser er, at 
den giver mig lys og varme.”

”Der har vi det, lige præcis!” svarede kvinden. ”Det 
er det bedste bevis på, at denne bog er Guds Ord: 
den giver mig lys og varme indeni.”

Det bedste bevis

Den bagte bibel
Jan Hus kan både kaldes for Bøhmens reformator og martyr. Det 
var igennem hans vidnesbyrd, at øjnene på tusinder blev åbnet for 
det fuldbragte frelsesværk ved Jesus Kristus.

Men den offentlige proklamation af evangeliet varede ikke længe 
i det land. Jan Hus blev brændt på bålet, og blodet fra andre kristne 
flød i stride strømme, og man startede en jagt på Bibler 
for at ødelægge dem.  

Herre, min Gud, hos dig søger jeg tilflugt, frels mig fra alle 
mine forfølgere og befri mig. Bibelen – Salme 7:2

På denne tid stod en kvinde, hvis største 
skat var Guds ord, foran hendes ovn 
for at bage brød. Pludselig hørte hun, 
at mændene fra inkvisitionen søgte 
landsbyen igennem, og arresterede alle, 
som de fandt en Bibel hos.

Hun tog hurtigt sin Bibel og rullede den ind i en stor 
klump dej, som hun puttede ind i ovnen, og derefter de 
andre stykker brød.

Snart blev hendes hjem også gennemsøgt. Alt blev 
gennemsøgt, fra kælderen til loftet, men forgæves.

Efter at forfølgerne havde forladt huset, var brødet 
bagt færdigt og blev taget ud af ovnen. Og gæt engang: 
Bibelen havde lidt lige så lidt skade som de tre mænd 
Shadrak, Meshak og Abed-nego, som var blevet kastet 
ind i den brændende ildovn. Bibelen fortæller os, hvordan 
Gud bragte dem uskadte ud af ildovnen.

Bibelen – Daniel 3. 



54 55

Pletskud
”Bibelen er ikke for mig,” sagde Peter til sin 
ven, ”der er så meget i den, som jeg ikke 
forstår.”

Ken tænkte sig om et øjeblik. Han var 
godt klart over, at Peter bare ville have en 
undskyldning. Det var blot i går, at han havde 
stjålet noget fra sin nabos have.

Derfor svarede Ken: ”Der er noget, som er 
skrevet i Bibelen, som du helt sikkert kan 
forstå.” ”Hvad er så det?” ”Du må ikke 
stjæle!”

Det var som en pil, der borede sig igennem 
Peters hjerte. Han huskede på dagen forin-
den, og vandrede afsted uden at sige noget.

   Den, der har et falsk hjerte,  
               finder ikke lykke,  
den, hvis tunge er svigefuld,  
          falder i ulykke.
                                                                         Bibelen – Ordsprogenes Bog 17:20

Bibelen , som blev kastet bort

På vejen hjem en weekend, rejste flere soldater sammen 
og opførte sig støjende – de drillede og lavede sjov med 
hinanden.
En ung soldat sad i hjørnet af togvognen og læste hans 
lommebibel. Pludselig sprang en af soldaterne op, og 
sagde: ”Lad os have lidt sjov med ham.”
Efter at have sagt det, rev han Bibelen ud af den unge 
mands hænder, og kastede den ud ad vinduet.
Dette skete alt sammen på et øjebliks sekund, og Bibelen 
landede på togbanen. Fór den unge mand nu op i vrede? 
Nej, han huskede på Herren Jesu ord: ”Jeg er sagtmodig 
og ydmyg af hjertet” (Matthæusevangeliet 11:29). Han var 
ked af det, men forblev stille.

Et par uger senere
Modtog denne unge mand en pakke med sin Bibel i. I den 
lå der et interessant brev. En jernbanearbejder, som var 
ved at arbejde på togsporet, havde fundet Bibelen. Da han 
åbnede den og begyndte at læse, havde Gud talt til hans 
hjerte. Indtil da havde han lidt af stor frygt på grund af sin 
skyldige samvittighed, men gennem at læse Bibelen var 
hans synder blevet tilgivet, ved at han troede på Herren 
Jesu frelsesværk. Da forstod soldaten, hvorfor han måtte 
være foruden sin Bibel i nogle uger. Gud har vidunderlige 
måder at række ud til menneskers hjerter på, og djæve-
len, som er Guds store fjende, led atter et nederlag.

I udtænkte ondt mod mig, men Gud 
vendte det til det gode … Bibelen – 1. Mosebog 50:20
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For mange årtier siden blev der i en lille by afholdt 
en auktion med husholdningsartikler. Iblandt tingene 
var en stor, gammel Bibel, men ingen skænkede den 
nogen interesse. Til sidst gav en købmand et bud, og 
kunne tage den med hjem for nogle få håndører.

Denne praktisk anlagte 
købmand ville bruge 
siderne til at pakke de varer 
ind med, som han solgte. 

Men han tænkte ikke over, hvor stor værdi, siderne 
i denne bog havde. Gud har sagt: ”[Mit ord] vender 
ikke virkningsløst tilbage til mig” (Esajas 55.11).

I denne by boede der også en mand, der dagen 
lang var plaget af tanken om, at han var skyldig i en 
persons død. Han kunne ikke finde hvile, hverken dag 
eller nat. Ordet ”morder” stod altid skrevet for hans 
blik i lysende bogstaver. En dag sendte han sin søn ind 
til den butik for at købe noget. Sønnen kom tilbage 
med den ønskede vare, som var pakket ind i en side 
fra den gamle Bibel. Pludselig mødte mandens blik 
følgende vers fra Hebræerbrevet 9:22: ”… der findes 
ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod.” 

Den iturevne Bibel

Til at begynde med forstod han ikke ordene. Men 
han ledte netop efter tilgivelse. Han måtte for enhver 
pris vide mere. Så han sendte igen sin dreng hen til 
købmanden, som var begyndt at rive sider ud fra 1. 
Johannesbrev. Da manden, som var plaget af sin skyld, 
læste den side, faldt hele byrden af hans sjæl, da han 
begyndte at læse: 

”… og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd,” 
og ”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og 
retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os 
for al uretfærdighed” (1. Johannesbrev 1:7-9).

Disse ord skinnede som et lys ind i hans mørke sjæl. 
Han oplevede hvordan Herren Jesu Kristi blod, som 
var blevet udgydt på korset, kunne vaske alle synder 
bort. Det er gennem dette, at enhver, som bekender 
sin skyld for Gud kan finde fuldkommen fred i deres 
hjerter og samvittighed.

Guds Ord er blevet til en velsignelse for millioner 
af mennesker. Det har meget ofte blot været 
igennem et enkelt vers eller en side fra Bibelen. 
Guds Ord ”er levende og virksomt og … trænger 
igennem” (Hebræerbrevet 4:12). Sådan har Gud ”rystet” 
mange hårde og endda knuste hjerter.

Selv en iturevet Bibel kan føre mennesker til den 
vej, som fører til ægte lykke… 
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Guds Ord er sandheden

Guds ord er sandheden. Den rammer mennesker i 
deres samvittighed, viser dem, hvor de har taget fejl, 
og gør dem rastløse og urolige. Dette gør, at mange 
folk bliver bange for Biblen og derfor har forsøgt på at 
udrydde den.

Guds Ord bliver for evigt

Men Gud våger over Sit eget Ord, og det vil aldrig 
forgå.

Hvis du stabler samtlige 
bøger ovenpå hinanden, 
der taler imod Bibelen, 
så vil du have en bunke, 
der er højere end Gizas 
pyramider. Læg så 
Bibelen ved siden af 
denne bunke. Bibelen er 
intakt. Den er sejrrig, og 
overlever alle dem, som 
var fjendtlige imod den. 

    Men Herrens ord  
             forbliver til evig tid.
                     Bibelen – 1. Petersbrev 1:25

                   I evighed, Herre,  
står dit ord fast i himlen.
       Bibelen – Salme 119:89

                   Summen af dine  
            ord er sandhed,  
       og alle dine retfærdige  
                    bud gælder i evighed.
                                                                            Bibelen – Salme 119:160
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Bibelen er ligesom…

BrødBrød
Men det brød, som kommer ned fra 
himlen, gør, at den, der spiser det, ikke 
dør.   Johannesevangeliet 6:50

IldIld
Er mit ord ikke som ild? Siger 
Herren.    Jeremias’ bog 23:29.

LysLys
Dine ord er en lygte for min fod, et 
lys på min sti.   Salme 119:105

MælkMælk
… og som nyfødte børn hige efter 
ordet rene mælk, for at I ved den 
kan vokse op til frelse.   1. Petersbrev 2:2

HonningHonning
… de er sødere end honning, end 
flydende honning.   Salme 19:11

GuldGuld
De er mere kostbare end guld … 
                                                                 Salme 19:11

SølvSølv
Herrens ord er rene, sølv, der er lutret 
i diglen i jorden, renset syv gange.   
Salme 12:6

Et spejlEt spejl
For Guds ord er … dommer over hjertets tanker 
og meninger. Ingen skabning kan være usynlig 
for ham…  Hebræerbrevet 4:12&13

En hammerEn hammer
Er mit ord ikke … som en hammer, der 
knuser klipper?  Jeremias’ bog 23:29

Et sværdEt sværd
… Åndens sværd, som er Guds ord.   
Efeserbrevet 6:17 og Hebræerbrevet 4:12

SåsædSåsæd
… uforgængelig sæd, Guds levende og 
blivende ord.    
             1. Petersbrev 1:23

Honning
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Tips til at læse Bibelen
Læs Bibelen for at komme i direkte kontakt med Gud. Du kan 
f.eks. begynde med Lukasevangeliet i det nye testamente, 
som er en beretning om Jesu Kristi liv. Det nye testamente 
er desuden nøglen til at forstå det gamle testamente.

Hvis du med glæde og fordel vil læse Bibelen, 
så er de syv, følgende pointer hjælpsomme:

1. Brug en god oversættelse
> Brug en Bibel, som er forståelig, men også ideelt set er en 

oversættelse, der læner sig tæt op ad den originale tekst.
(Der findes desværre udgaver af Bibelen, hvori man kan finde afvigelser fra 
det sande, bibelske budskab.)

2. Tag dig tid
> Beslut dig for at bruge mindst 15 minutter hver dag som 

”stilletid,” hvor du kan møde Gud.
En dag består af 96 x 15 minutter: giv et af disse kvarter til Gud. Han ønsker 
at tale til dig. 

3. Du får brug for stilhed
> Læs Bibelen et sted, hvor der er stille

Du kan sagtens læse Bibelen online, eller downloade den i en gratis app. 
Men ved at læse Bibelen i bogformat, vil du være mindre distraheret og 
lettere kunne koncentrere dig.

4. Bed til Gud
> Bed Gud om at hjælpe dig til at forstå det, du har læst

Ingen kan forklare Bibelen bedre for dig end Den, der har skrevet den.

> Spørg Gud: ”Hvad ønsker Du at sige til mig? Hvordan kan jeg 
anvende det i praksis?”
Han alene kan se ind i dit hjerte, og Han kender også modgangen og omstæn-
dighederne i dit liv.

> Tak Gud for Hans dyrebare Ord.
Det fører velsignelse og stort udbytte med sig at læse Bibelen. Se Salme 119:162 

5. Grund over det
> Tænk over, hvad du har læst.

Det er kun lidt nytte til, hvis du læser Bibelen forhastet. Se Salme 119:15&48

> Understreg de vigtige tekster og notér passager, der er parallelle 
med hinanden.
Du vil derefter have lettere ved at finde dem frem, samt huske dem bedre.

6. Lær det udenad
> Lær de vers udenad, som har fået betydning for dig.

Du kan minde dig selv om dem til enhver tid. Så vil de være en hjælp for dig i 
forskellige livssituationer. Se Salme 119:11, Kolossenserbrevet 3:16

Brug det i praksis
> Gør det, som Gud viser dig og siger til dig i Bibelen.

Når du adlyder Gud, gør det dig glad og giver dig et dybere forhold til 
Ham. Se Jakobsbrevet 1:22

Salige er de, som hører Guds  
         ord og bevarer det!   
                                                             Bibelen – Lukasevangeliet 11:28
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Det er nødvendigt med 
en beslutning!
Du har modtaget talrige ideer og en masse information om 
Bibelen, ”brevet” fra Gud til dig. Giv Gud dit svar nu. Skub 
ikke beslutningen bort! Du bør på nuværende tidspunkt 
indse, hvor vigtigt det er at lytte til Gud. Det er ikke sikkert, 
at du får samme mulighed igen.

Gud ønsker at komme til dig i venlighed og nåde, og ikke 
som dommer. Han kalder dig til at vende om til Ham. Men 
hvis du fortsætter med at være ligeglad, og nægter at lytte 
til Guds budskab, så fører din vej til evig adskillelse fra Gud, 
som er helvede. 

Men Gud giver dig et vidunderligt tilbud gennem 
Sin Søn, Jesus Kristus:

Ved at bede til Gud, kan du blive friet for alle dine 
synder med simple og ærlige ord. Han tilgiver dig 
med glæde, når du deler dem med Ham. Fortæl 
Ham, at du har levet uden Ham, og har syndet 
imod Ham. Hvis du gør dette oprigtigt, kan du 
være forvisset om, at Jesus Kristus også betalte 
straffen for dine synder, da han døde på korset.

Hvis du tager imod dette store tilbud i tro, så 
vil vejen til himlen, som er det evige sted, hvor 
lykkeligt fællesskab med Gud eksisterer, være 
åben for dig. Så vil dit liv have et formål og et mål. 

Gud har stor interesse i dig. Derfor taler Han til dig 
gennem sit brev, Bibelen. Han ønsker, at du må 
blive frelst og modtage ægte fred. Han elsker dig 
oprigtigt og har omsorg for dig.

Må du læse Bibelen uden forbehold og med at 
åbent hjerte. Giv Gud svar! Tak Ham i bøn for, at 
Hans gode Ord er kommet til dig, og at du har taget 
imod det. Det vil for Gud være den største glæde!

        Sådan bliver der større  
glæde i himlen over én synder,  
      der omvender sig.
                                                       Bibelen – Lukasevangeliet 15:7
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Det ville være en stor glæde, hvis du kunne 
sige til Gud:

Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte 
ikke min skyld. Jeg sagde: Jeg vil bekende 
mine overtrædelser for Herren, og du tilgav 
min syndeskyld.

Bibelen – Salme 32:5

Så vil Guds evige og gyldige løfter også gælde 
dig:

… Jeg giver dem evigt liv, og de skal 
aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal 
rive dem ud af min hånd.
                                                                 Bibelen – Johannesevangeliet 10:28

Og se, jeg er med jer alle dage 
            indtil verdens ende. 
        Bibelen – Matthæusevangeliet 28:20

Her kan du finde 
”Et brev til dig”  

- Og meget andet litteratur – 
på mange sprog:
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