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Når vi skal studere en bok, kan vi bruke 
ulike metoder. Også Bibelen kan man 
studere med forskjellige metoder, vers 
for vers, bok for bok, tema for tema 
osv.

For å få et virkelig rikt utbytte av Guds 
ord, er likevel det viktigste å oppfylle 
noen grunnleggende betingelser. Vi skal 
kortfattet gjengi betingelsene som blir 
satt opp av R. A. Torrey i boken ”How to 
study the Bible” (Whitaker House, 1985). 
Torry utdyper hvert punkt grundig. Her 
har vi bare tatt med noen hovedpoeng, 
fritt gjengitt.

- Hvis du oppfyller betingelsene, vil du 
få maksimalt ut av Bibelen. Selv om du 
bruker de dårligste studiemetodene, vil 
du få større utbytte enn de som bruker 
de beste metodene, men ikke oppfyller 
betingelsene, innleder Torrey. Betingelser 
for at Bibelen skal bli deg til nytte:
1. Du må bli født på ny.
Bibelen er en åndelig bok. Derfor er det 

avgjørende å bli gjort levende for det 
åndelige. 1. Kor. 2,14 og Joh. 3,3. En 
person som er født på ny vil forstå mer 
av Ordet enn en person som kan både 
hebraisk og gresk, men ikke er født på 
ny. Søk derfor først av alt å bli født på 
ny.

2. Du må elske Guds ord
Spiser vi med appetitt, vil vi få mye mer 
ut av et måltid enn om vi spiser av plikt. 
Se herlige eksempler på åndelig appetitt 
i Job (23,12) og Jeremia (15,16). For å få 
den første kjærlighet til Ordet må vi bli 
født på ny. Jo mer man leser i Guds ord, 
jo mer kjærlighet får man til Ordet.

3. Du må være villig til å arbeide 
hardt
Det er når man studerer, grunner og 
”drøvtygger” på Ordet at man får rikest 
utbytte. Årsaken til at mange mennesker 
ikke får noe særlig ut av sin Bibel-les-
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ning, er at de ikke er villige til å tenke. 
Ett bibelvers som man tar skikkelig inn 
over seg vil gi mer styrke enn kapitler 
som man bare skummer gjennom. Tenk 
grundig over hvert ord du leser. Se på det 
igjen og igjen. De mest kjente vers får 
en ny mening på denne måten. Bruk for 
eksmpel et kvarter på å tenke på hvert 
ord i Salme 23,1 og Fil. 4,19.

4. Du må være fullt overgitt til Gud
Bare en vilje som er fullt overgitt til Gud 
gir det åndelige klarsyn som er nødven-
dig for å forstå Guds ord. Joh. 7, 17. 
Bibelen blir en ny bok dersom du oppgir 
alt.

5. Du må straks være lydig mot det 
Guds ord lærer
Jakob gav et godt råd til de første kristne: 
Vær Ordets gjørere! Jak. 1, 22. Mange 
bibelstudenter bedrar seg selv. De ser 
hva Bibelen lærer, men de er ikke lydige. 
Raskt mister de også nåden til å se det. 
Men når vi lyder sannheten får vi se mer 
sannhet. Ulydighet mot sannheten øde-
legger evnen til å oppdage mer sannhet. 
Matt. 25, 29.

Les Bibelen for å finne ut hvordan du 
kan glede Gud med dine tanker, ord og 
gjerninger. Alt du finner befaling om i 
Guds ord, gjør det straks! Begynn med 
en gang å etterligne gode eksempler som 
du ser i Bibelens personer! Pass deg for 
å gjenta feilene som ble gjort av Bibelens 
personer. Kanskje du allerede er besmit-
tet? Rens deg fra det umiddelbart.

Jakob sammenligner Bibelen med et 
speil. Hovedhensikten med et speil er å 

vise deg om det er noe som ikke stem-
mer. Hvis du finner noen feil, kan du 
rette på dem. Bruk Bibelen på denne 
måten.

Dersom du lyder sannheten du ser, vil 
det gå opp lys for deg i de versene som 
foreløpig er uklare. 

6. Du må komme som et barn
Gud åpenbarer sine største sannheter til 
småbarn. Matt. 11, 25. Ikke les Bibelen 
for å finne støtte for din egen forståelse. 
Les for å finne ut hva Guds tanker er.

Mange mennesker klarer ikke å se det 
som er tydelig fremstilt i Bibelen. De 
er så fulle av sine egne ideer at de ikke 
har plass til å motta det Bibelen virkelig 
lærer.

”Hva kan dette verset bety?”, spør 
mange i forvirring. Det betyr akkurat hva 
det sier, enkelt og klart. Vi har alle behov 
for å be: ”Gud, gjør meg som et lite barn. 
Ta bort alle mine egen ideer. Lær meg 
ditt sinnelag! Gjør meg som et lite barn, 
så jeg kan motta alt hva du har å si, selv 
om det går aldri så mye imot det jeg har 
trodd før.”

7. Du må studere Bibelen som Guds 
Ord
Les 1. Tess. 2, 13. Å studere Bibelen 
som Guds Ord har minst fire sider:
a) Du må ta imot det Bibelen lærer uten 
tvil og fornuftstanker. Når vi har sett 
klart hva Bibelen lærer, må dette gjøre 
slutt på all uenighet og diskusjon. 

b) Du må ha absolutt tillit til Bibelens 
løfter i all deres bredde og dybde. Den 
som leser Bibelen som Guds ord vil ikke 
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slå av en millimeter på noen av løftene. 
Gud kan ikke lyve. Når vi finner løfter 
i Bibelen, bør vi finne meningen, opp-
fylle betingelsen og så sette all vår tillit til 
dette løftet. Dette er veien til å få del i 
Guds fulle velsignelse.

c) Du må straks lyde alle forskrifter. 
Det kan virke hardt og umulig, men Gud 
har gitt befaling til lydighet. Din oppgave 
er å lyde, og overlate resultatet til Gud. 
Ta en beslutning fra i dag: ”Jeg vil tro 
hvert klare løfte og lyde hvert klare bud 
i Guds ord!”

d) Du må lese Bibelen i Guds nærvær. 
Det vil bli en ny kraft i Bibelen, når 
du lærer å høre røsten til den levende 
Gud, vår Far, tale direkte til deg gjen-
nom Ordet.

8. Du må lese Bibelen i bønnens ånd
- Åpne mine øyne, så jeg kan se de under-
fulle ting i din lov, sier salmisten (119,18). 
Alle som vil ha utbytte av sin Bibel-les-
ning må ha den samme bønn. Du bør 
aldri åpne Bibelen uten først å løfte ditt 
hjerte til Gud i stille bønn, og be ham 
om å tolke og opplyse Ordet ved sin Hel-
lige Ånd. Den som vil forstå og elske sin 
Bibel må være mye i bønn. Bønn vil gi 
deg mer enn en bibelskole når det gjel-
der å gjøre Bibelen til en åpen og herlig 
bok.

 

Vår bror
Fra artikkelserien ”Hvem er Jesus Kristus?”

”For både Han som helliggjør og de 
som blir helliggjort, er alle av Én. Derfor 

skammer Han seg ikke over å kalle dem 
brødre, men Han sier: ”Jeg vil forkynne 
Ditt navn for Mine brødre. Midt i for-
samlingen vil Jeg lovsynge deg.” Heb. 2, 
11-12.

Tenk hvilket privilegium å få kalles og 
få være Jesu Kristi bror!

Det finnes mange mennesker som 
gjerne vil være venn eller venninne med 
kjente personer. Man forteller gjerne sin 
omgangskrets dersom man har venner 
eller kjente som er fornemme eller 
berømte. Man er stolt ved tanken.

Det er annerledes med vår bror, Jesus 
Kristus. Han skammer seg ikke ved å 
kalle deg og meg bror.

Verken du eller jeg er av noen fornem 
eller berømt slekt. Nei, sannheten om 
deg og meg, er at vi tilhører de mest 
elendige blant menneskeslekten. Vi hører 
til blant dem som engang, gjennom vår 
forfader Abraham, ødela de bånd som 
bandt oss til den Evige Fornemme Gud. 
Vi ble regnet blant dem som man med 
god grunn kunne skamme seg over. Vi 
var forhatt og hatet hverandre, sier Skrif-
ten.

Men Bibelen sier også at den som hel-
ligjør og de som helliggjøres er alle av 
Én. Denne éne er den Evige Fornemme 
Gud, men vi satte ikke pris på hans 
bekjentskap.

Han kom i skikkelse av sin Sønn, Jesus 
Kristus, vandret i blant oss som forkren-
kelig menneske, led døden i kjødet, ble 
vakt til live i ånden, stod opp fra de døde, 
fór opp til himmelen og venter nå kun 
på at hans fiender skal legges som skam-
mel for hans føtter.
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”...derfor skammer han seg ikke over å 
kalle dem brødre.” Kjære bror og søster! 
Stans opp for denne sannhet. Er det noe 
du skammer deg over, så har du en bror 
i himmelen, som likevel ikke skammer 
seg over å kalle deg sin bror. Det er 
godt å skamme seg over sin synd, og det 
er desto bedre å kjenne kjærligheten fra 
ham som kjenner deg til bunns og dog 
ikke skammer seg.

Og hør nå: ”Jeg vil forkynne Ditt navn 
for Mine brødre.” Hva er det Kristus vil 
forkynne oss. Er det noe spesielt i dette 
navnet? Ja, det er nettopp det det er.

I Bibelen er navn uttrykk for hvem per-
sonen er. Les i denne forbindelse Jesaja 
9, 6.

Nå forstår vi bedre hva Kristus ønsker 
å fortelle oss, når han vil forkynne Her-
rens navn for oss.

Når Kristus forklarer Herrens navn for 
oss, lærer vi Herren å kjenne som han 
virkelig er. Kristus sa selv da han gikk på 
jorden: ”Aldri har noen sett Gud. Den 
enbårne Sønn, som er i Faderens favn, 

Han har forklart Ham.” Joh. 1, 18. Og 
videre i kap. 14, 9: ”Den som har sett 
Meg, har sett Faderen...”

Enda et ord fra Skriften, som under-
streker Guds tanke med hver en utvalgt 
sjel: ”For dem som Han kjente på for-
hånd, dem har Han også forutbestemt til 
å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for 
at Han skulle være den førstefødte blant 
mange brødre.”

Hvilken forunderlig sannhet, at Gud 
vil likedanne oss, så mange som er forut-
bestemt til det, med Hans Sønns bilde. 
Det bilde som er så full av harmoni, så 
full av nåde og sannhet.

Bror og søster, du er forutbestemt, du 
var i Guds tanke, i Kristus Jesus, fra 
evighet av. Du er svak, du er skrøpelig, 
men glem ikke at du er gjenoppreist til 
å være bror blant mange brødre, med 
Jesus Kristus som førstefødt.

Ære være Gud i det høyeste!

Aron Schytt
KØBENHAVN


