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Hvorfor lese Bibelen bokstavelig? 
 

 

Vi er kalt til å ta Guds Ord på største alvor! Bibelen er sannhet: "Hele Skriften er innåndet av Gud og 

nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet," 2Tim 3:16 (NB88). 

Selvsagt finnes det "bildebruk" i Bibelen. Et eksempel på dette, står beskrevet i Salme 139: "Mine ben 

var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp" 

(NB88). Med "jordens dyp" mener David at han ble formet kunstferdig i sin mors liv. Det er 

diskriminerende å tro at vi må være teologer for å kunne forstå noe som helst i Bibelen. Den Hellige 

Ånd må hjelpe oss til å forstå Ordet! Hvordan skulle vi kunne forstå Ordet uten Ånden? Eller hvordan 

skulle vi kunne forstå Ordet uten at Gud hadde sørget for at det ble skrevet nøyaktig slik Han selv 

ville det? Er vi klokere enn Gud, så vi kan forandre på det som står i Bibelen etter vår egen forstand? 

Tør noen virkelig å utfordre Gud på dette? I så fall trenger den personen å bli født på ny: Det vil si å ta 

imot Jesus som din frelser! Da får du en ny ånd, og er derved født på ny. Vi kan ikke sette til side noe 

i Ordet vi ikke er enige i. Ingenting.  Det er det samme om du velger å ta vekk drap, hor, baksnakking, 

hat, homofili som synd, eller om du påstår at kvinner kan være pastorer. Se gjerne Rom 1:18-31. 

Prinsipielt gjøres da samme feil: Du setter Guds Ord under din egen mening. Se bare Jes 45:9 og 2 

Kor 2:17. Som min beste venn pleier å si: "Når reviderte Gud sitt eget Ord? I 1550, 1945 eller var det 

i 2018?". Til alle søsken i troen: Ikke gjør denne feilen. Jeg vil også påpeke følgende: Jesus kjøpte oss 

fri fra Moseloven, Gal 3:13. Vi trenger ikke følge loven for å bli frelst. Jesu blod har allerede vasket 

oss rene, vi som har tatt imot Hans frelse. Det er derfor helt nødvendig for alle kristne å kjenne til 

Guds Ord, så vi ikke forsøker å "arbeide" oss inn til frelse. Det er kun ved å sette vår lit til Jesu verk 

på Golgata, og vårt ja til Ham, som frelser oss. I det følgende presenterer jeg noen viktige eksempler 

på hvorfor jeg tar Bibelen bokstavelig, eller på alvor: 

- "Dere skal ikke legge noe til det ordet jeg byder dere, og dere skal ikke trekke noe fra, men 

dere skal holde Herrens, deres Guds bud, som jeg gir dere." 5M 4:2 (NB88). 

- "Alt det jeg befaler dere, skal dere akte vel på å gjøre. Du skal ikke legge noe til og ikke ta 

noe fra." 5M 12:32 (NB88). 

- "Jeg vil kaste meg ned foran ditt hellige tempel. Jeg vil lovprise ditt navn for din nåde og din 

trofasthet. For du har gjort ditt ord større enn alt ditt navn.* " (NB88). 

- "Legg ikke noe til hans ord, for at han ikke skal straffe deg, og du stå som en løgner!" Ord 

30:6 (NB88). 
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- "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud." Joh 1:1 (NB88) 

- "Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har gitt videre. Og mange lignende 

ting gjør dere." Mark 7:13 (NB88).  

- "Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til 

opptuktelse i rettferdighet," 2Tim 3:16 (NB88). 

- "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." Heb 13:8 (NB88) 

- "Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom noen legger noe til 

dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok." Åp 22:18 

(NB88). 

- "Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta bort hans 

del fra livets tre og fra den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken." Åp 22:19 

(NB88). 

Jesus er Guds Ord, Joh 1:1. Forsøker vi å endre på Guds Ord, forsøker vi det umulige. Guds Ord kan 

ikke forandres. Jesus, som er Ordet, er den samme til evig tid, Heb 13:8. Åp 22:18 og Mark 7:13 over 

er en klar advarsel om å forandre på Ordet! Gud er bokstavelig talt Forfatteren av sitt eget Ord.  

Konsekvensen ved å endre på noe i Bibelen vi ikke liker, er i praksis at alt kan endres. Da er ingenting 

lenger hellig.  

Alle disse versene sier det samme: Det er umulig å endre på Guds Ord, som er Jesus Kristus. Ved å 

lese Bibelen bokstavelig, kan vi kanskje fortsatt være uenige om visse tolkninger. Men ved å lese 

Ordet bokstavelig, er det mye mindre rom for feiltolkning. Ved å be om Åndens åpenbaring av Ordet, 

kan vi leve trygt i vårt liv med Gud.  


