
7 TING JESUS LÆRTE –OM GT:
GT. ER GUDDOMMELIG AUTORITATIVT (MT.4V4;7;10)

DET ER UFORGJENGELIG (MATT.5V171-18)

DET ER ALDRI SVIKTENDE (JOH.10V35)

DET LEDER PÅ RETT VEI – I LAG MED GUD SELV (MATT22V29)

DET ER HISTORISK TROVERDIG (MATT12V40;MT.24V37-38)

DET ER VITENSKAPELIG NØYAKTIG (MATT19V4-5)

DET HAR ENDELIG OVERHØYHET (MATT15V3,6)



JESUS BEKREFTET GT

• 1. han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra 

Moses av og hos alle profetene. (Luk 24v27)

• 2. Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem - men det er de 

(skriftene) som vitner om meg! (Joh. 5v39)

• 3. Fra .. Abel til .. Sakarja .. (Matt23v35)

• 4. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke 

kommet for å oppheve, men for å oppfylle. (Matt 5v17)

• 5. «Det er skrevet» GT’s autoritet er sitert på det viset 92 ganger i NT.



JESUS LOVTE NT.

• Jesus lovte at Den Hellige Ånd skulle lære apostlene «alle ting» og føre dem 

til hele sannheten

• Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære 

dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. (Joh. 14v26)

• Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For 

han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere 

det som skal komme. (Joh. 16v13)



HVILKE BØKER SKULLE VÆRE I BIBELEN?

• «KANON ER MER EN LISTE AV AUTORITATIVE BØKER, ENN EN AUTORITATIV LISTE 

AV BØKER»

• (Bruce Metzger, Princeton Universitet)

• Å OPPDAGE KANON:

• VAR SKRIFTET SKREVET AV EN PROFET?

• VAR SKRIFTET BEKREFTET AV GUD ELLER ØYENVITNER (Paulus bekreftet Lukas)

• VAR DET AKSEPTERT AV GUDS FOLK?

• KANON VAR IKKE NØDVENDIG FOR Å BEVISE OPPSTANDELSEN.



HVILKE BØKER SKULLE VÆRE BIBELEN – DEL 2

• 25 av 27 bøker var sitert innen 110 e.Kr.

• Evangeliene og Ap.gj. Sitert i løpet av apostlenes liv

• Sitert som autoritative og unike

• Samlet tidlig i ett bind

• Offentlig lest og fortolket

• Kommentarer var skrevet

• Motstandere innrømte evangeliene var skrevet av apostlene

• Ingen andre ‘evangelier’ ble omtalt på det viset



HVA MED DE ANDRE EVANGELIENE?

• THOMAS EVANGELIET: EN FORFALSKNING – 100 ÅR ETTER NT-EVANGELIER

• HALVPARTEN AV THOMAS-EVANGELIET ER BLANDEDE UTSAGN FRA DE ANDRE EVANGELIENE; 

UTSAGNENE ER PÅ SYRISK, OG STAMMER FRA 175 e. Kr.

• Kvinner er der ikke verdig evig liv. Må bli menn for å bli frelst.

• ‘Peters’ evangelium: En forfalskning funnet i en munks kiste i Egypt i 1860

• Kan være en forfalskning oldkirken advarte om ble tilegnet Peter

• Anti-semittisk, ble ikke skrevet av en jøde i det 1. århundre

• Forfatter er uvitende om 1. århundres praksis og herskere

• Har utvidet oppstandelsesfortellingen med et snakkende kors og at Jesus hode når opp til himmelen



JUDAS EVANGELIET

• En forfalskning sitert av Ireneus (biskop i 2. århundre) som forfalsket 

• Lærer ikke monoteisme

• Sier mennesket er guddommelig

• Judas var ‘helt’

• Frelsen består i spesiell kunnskap (gnostisk)



NT KOPIERT FRA HEDENSKE MYTER?

• Oppstandelsesmyter kom fra etter Kristus (tidligst 2. århundre)

• NT-skribenter kommer med historiske krav –skrev ikke mytologi

• Teorien kan ikke forklare:

• Atskillige øyen-vitnedetaljer i NT

• ‘Pinlige’ detaljer om disiplene og Jesus

• Disiplenes martyrdød

• Kirkens vekst (spesielt i Jerusalem)

• At ikke-kristne forfattere skriver det samme

• Det var jødiske, ikke hedenske, grunnleggere av kristendom 

• (bare Lukas var ikke-jøde)


