
Hva om Bibelen er sann?
 Hva er største problem: Uvitenhet eller uinteressant?

 2 spørsmål: Kan du svære ærlig på 2 spørsmål?

 A. Om kristendommen er sann, ville du da bli kristen?

 B. Om de svarer Ja, kan trosforsvar ha noe for seg

 B. Om de svarer nei, så er det et moralsk problem – viljes-avhengig



Mål for livet

 Mål for livet: Joh.17v3: Og dette er det evige liv, at de 

kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har 

sendt, Jesus Kristus

 -og dermed å ha Kristus som eneste fundament for all 

sunn kunnskap og læring.

 Hvorfor tar ikke Gud oss hjem med det samme?

 Mål med menigheten: Ef 4v12: for å utruste de hellige 

til tjeneste så Kristi kropp bygges opp

 Vi er alle Kristi ambassadører: 2 Kor 5v20: Så er vi da 

utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som 

formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La 

dere forsone med Gud! 



Spørsmål-Svar

 Ekstra bøker i katolsk Bibel: 

 Protestantisk GT og hebraisk GT er de samme

 Konsilet i Trent i 1545 –tilsvar til reformasjonen -føyde til noen bøker i GT

 1 Kor 15v29: Hvorfor lar noen seg døpe for de døde? Hvis de døde ikke står opp, 
hvorfor lar de seg da døpe for dem?

 Tureks påstand Konservative protestanter har mer til felles med konservative 
katolikker -‘han tror endog at noen baptister kan bli frelst’

 Bibelens autoritet, Kristi guddom, stedfortredende lidelse, legemlig oppstandelse, 
Jesu gjenkomst

 Livets opprinnelse: Endog R. Dawkins innrømmer at det ikke er bevis for livets 
opprinnelse

 Makro-evolusjon: Om Jesus er Gud, så vil alt som Jesus lærer være sant (?)

 Forensisk vitenskap: Engangstilfeller; så mye ukjent, tvetydig og også motbevist

 Makroevolusjon ville ikke motbevise kristendom, men motbevise Bibelens ufeilbarlighet 

 Dersom spesiell åpenbaring er sann, så burde en ikke benytte fornuft til å motbevise

 Mange tar ting i evolusjonsteorien for god fisk ‘i tro’



Subjektive grunner – ondes problem?

 Dersom subjektive grunner veier mer enn objektive, så er det 

vanskeligere. Ved overgang til kristen tro kan muslimer tape sitt liv

 Mormoner/Jehovas vitner: kan tape fellesskap

 Onde ting som skjer: Kan Gud bruke noe ondt til noe godt?

 Video (ca. 50 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=1zNzs6YujPo

 Om alt som finnes er svirrende molekyler, så gir det ikke 

mening å snakke om ondt/godt

 Evangeliene forteller ting som ikke virker positivt for apostlene

 Kan vi stole på at det samme gjaldt for Jesus?

 Ja, ut fra at Gud vakte ham opp fra de døde, og tok ham opp 

til himmelen

https://www.youtube.com/watch?v=1zNzs6YujPo


Om tvil

 Vår tvil påvirker ikke realiteter, det gjelder vår bevissthet 
(psykologi)

 Om de historiske, logiske fakta stemmer: skulle vi heller 
betvile vår tvil

 Om det er en uendelig Gud, ville det være merkelig om Gud 
ikke virker merkelig på oss begrensede mennesker

 Det å bli en kristen kan være en langvarig prosess

 Noen vanner, Gud gir vekst, noen høster

 De må begynne å betvile sitt eget livssyn, før de begynner å 
tro på ditt

 Gi dem argumenter, se hvor det fører hen?

 Konsentrer om: Sannhet, Gud, mirakler og NT.

 4 standard-innvendinger: Ondt, evolusjon, etikk, evighet 
(90% av innvendinger her; Se mer: 
https://crossexamined.org/
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