Det store Puslepillet

Studieoppgaver – 8
Studieoppgaver til boka «Det store puslespillet»
av Hans J. Sagrusten, Verbum Forlag 2014
fra bibel.no/nettbibelen

Hvordan skal puslespillet legges?
Mål
Innledning

Øvelse

Å få kunnskap om det vitenskapelige arbeidet med teksthistoria
og om hvordan de ledende tekstforskerne i dag vurderer
bibelteksta.
I dag har forskerne bedre oversikt enn noen gang før over hvor
mange og hvor gamle manuskripter det finnes til Bibelen. Det er
stor enighet om at den greske teksta som Det nye testamentet i
dag blir oversatt fra, ligger svært nær den teksta som forfatterne
skrev ned.
Hovedverkene til de antikke historikerne Josefus og Tacitus er
bevart i færre enn tjue manuskripter, og det er en tidsavstand på
800 år fra bøkene ble skrevet, til de tidligste avskriftene som
finnes.
Til sammenligning er bøkene i Det nye testamentet bevart i ca.
5850 manuskripter, og det er en tidsavstand på bare 25-50 år fra
bøkene ble skrevet, til de tidligste avskriftene som finnes. Hvilke
tanker kan en gjøre seg om hvor pålitelige disse avskriftene er?
-

Til samtale

Har det noe å si for påliteligheten hvor mange eksemplarer
ei bok er bevart i?
Og har det noe å si hvor lang tidsavstand det er fra boka
ble skrevet, til den tidligste avskrifta som er bevart?
Hva kan en tenke seg har skjedd, dersom det er lang tid
fra boka ble skrevet, til den første avskrifta av verket?

Målet med boka «Det store puslespillet» har vært å hjelpe leserne til å
lære mer om den skriftlige overleveringa av bibelteksta. På bakgrunn
av kunnskap om manuskriptene og om forskinga på dem i vår tid, kan
en lettere bedømme om tekstene i Bibelen er overlevert til vår egen
tid på en tillitsvekkende måte. Samtal om de følgende spørsmålene:
1. Hva er det generelle intrykket dere har fått av hvordan Bibelen
har blitt overlevert i historia gjennom «Det store puslespillet»?
2. Er det noe nytt eller overraskende dere har lært eller
oppdaget gjennom denne boka?

3. Har dere fått korrigert oppfatninger som dere hadde om
Bibelen tidligere, som har vist seg ikke å stemme?
4. Har dere fått et annet syn på Bibelen etter å ha lest boka
«Det store puslespillet» og gjort studieoppgavene?
5. Hva tenker dere om synet på Bibelen i det moderne
samfunn?Hva er positivt og hva er utfordrende?
6. Har dere noen tanker omkring deres egen bruk av Bibelen
i framtida? Hva har dere lyst til å finne ut mer om?

Fra boka

«Det store puslespillet» del 3 – side 139-143 og del 5 – side 206-212

