
Bibelen 

 

Guds Ord? 

Troverdig? 



Apg 17:11 

 Og disse (i Berøa) var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. 

De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i 

Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.  



Historiske skrifter 
 

 

 

SKREVET  

ÅR 

ELDSTE  

KOPI 

ANTALL  

KOPIER 

Cæsar: 

Galler krigen 

50 fKr 900 eKr 

 

9 stk 

Livius: 

Romas historie 

59 fKr –  

17 eKr 

900 eKr 20 stk 

Det Nye 

Testamentet 
40 –  

100 eKr 

130 eKr 5000 gresk 

10000 latin 

9300 andre 



Lukas sier: 

Luk 1:1-4 

Ettersom mange alt har tatt seg fore å sette opp en fortelling 

om de ting som er blitt fullført blant oss, 

 slik de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var 

øyenvitner og Ordets tjenere, 

så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra 

begynnelsen av, og besluttet meg for å skrive det ned i 

sammenheng for deg, gjeveste Teofilus, 

for at du skal lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er 

som du er blitt undervist i. 

 

 



Johannes sier: 

1Joh 1:1-3 

Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi 

har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender 

rørte ved, om livets Ord 

 – og livet ble åpenbaret, og vi har sett det og vitner og 

forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble 

åpenbaret for oss – 

det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at 

også dere kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med 

Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus. 



Peter sier: 

2Pet 1:16 

For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi 

kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, 

men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. 



Paulus sier: 

Gal 1:11-12  

Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt 

forkynt av meg, ikke er menneskeverk. 

Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, 

men ved Jesu Kristi åpenbaring.  

 



 

Peter siterer Paulus: 

2Pet 3:15 

Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den 

visdom som er ham gitt.  

 

Og Paulus siterer Lukas: 

1Tim 5:18 

… Arbeideren er sin lønn verd!  

(Paulus siterer her Luk 10:7) 



Peter sier: 

1Pet 1:10-11 Om denne frelse var det profetene gransket og 

ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, 

idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var 

i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og 

herligheten deretter.  

 

2Pet 1:18-19 Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi 

var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har 

vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på.  

 

2Pet 1:21 …aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers 

vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige 

Ånd.  



Peter sier: 

Apg 3:22  

Moses har jo sagt: … (så siterer Peter fra 5Mos) 

 

Apg 1:16 

…skriftordet måtte bli oppfylt som Den Hellige Ånd forut talte 

gjennom David … 

 

 

Peter og Johannes sier: 

Apg 4:25 

(Herre) Du har talt ved Den Hellige Ånd ved din tjener Davids 

munn og sagt: … 

 

 



Johannes sier: 

  

Joh 12:38-41 

 

38 Det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt - 

som han har sagt: … 

(her siterer han fra Jesaja 53) 

 

39 Derfor kunne de ikke tro, for også dette har Jesaja sagt: … 

(her siterer han fra Jesaja 6) 

 

41 Dette sa Jesaja ...  



Når Paulus forkynner: 

 

Apg 17:2  Paulus gikk inn til dem, slik han pleide å gjøre, og 

tre sabbatsdager samtalte han med dem ut fra Skriftene. Han 

la ut for dem og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de 

døde, og sa: Den Jesus som jeg forkynner for dere, han er 

Messias. 

 

Apg 9:22 Men Saulus fikk stadig større kraft, og han brakte 

jødene i Damaskus til taushet ved å bevise at Jesus er Messias. 

 

 

 



Paulus sier: 

 

1Kor 15:3-8 For jeg overgav dere blant de første ting det som 

jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter 

Skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den 

tredje dag etter Skriftene, … 

 

Rom 15:4 Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom 

for oss,  

 

Apg 24:14 …jeg tror alt det som er skrevet i loven og i 

profetene. 



Paulus sier: 

  

Rom 10:5 Moses skriver jo om …  (siterer 3.Mos) 

 

Rom 10:11 For Skriften sier: … (siterer Jesaja 28) 

 

Rom 10:16 For Jesaja sier: … (siterer Jesaja 53) 

 

Rom 10:19 Først sier Moses: … (siterer 5.Mos 32) 

 

Rom 10:20 Og Jesaja drister seg til å si:  (siterer Jesaja 65) 

 



Paulus sier: 

  

1Tim 5:18 For Skriften sier: Du skal ikke sette muleband på en 

okse som tresker! - Og: Arbeideren er sin lønn verd!  

(Paulus siterer her 5.Mos 25:4 og Luk 10:7) 

 

2Tim 3:15-16 …De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til 

frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele Skriften er innåndet av 

Gud og nyttig til …  



Paulus bokstavtro: 

  

Gal 3:16 Men løftene ble gitt til Abraham og hans ætt.  

Han sier ikke: Og til dine ætlinger, som om det gjaldt mange. 

Men som når det gjelder én: Og din ætt. Og dette er Kristus.  

(siterer 1Mos 12:7, 13:15 ++) 



Hvordan ser Jesus på skriften? 

 

Når Jesus blir fristet: 

 

Mat 4:4 Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket 

lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds 

munn.  

 

Mat 4:7 Jesus sa til ham: Det står også skrevet: Du skal ikke 

friste Herren din Gud.  

 

Mat 4:10 Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står 

skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du 

tjene.  



Jesus sier: 

  

Joh 10:35  - og Skriften kan ikke gjøres ugyldig - 

 

Mat 24:35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett 

ikke forgå.  

 

Mat 5:18 For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, 

skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, 

før det er skjedd alt sammen.  

 

Åp 22:18-19 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. 

 19 Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske 

bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige 

stad, som det er skrevet om i denne bok.  



Jesus sier: 

  

Mat 22:31 har dere da ikke lest det som er talt til dere av Gud 

(siterer 2Mos) 

 

Mat 12:3 Har dere ikke lest hva David gjorde 

 

Mat 12:5 Eller har dere ikke lest i loven  

 

Mat 19:4 Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra 

begynnelsen skapte dem til mann og kvinne,  

(underviser om ekteskapet) 



Jesus sier: 

  

Luk 17:26-30  

Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i 

Menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble 

gitt til ekte - like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom 

vannflommen og ødela dem alle. 

På samme vis - slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de 

kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dag da Lot gikk ut 

av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og 

ødela dem alle. 

 



Jesus sier: 

  

Luk 4:25-27  

Sannelig sier jeg dere: Det var mange enker i Israel i Elias' 

dager, den gang himmelen var lukket i tre år og seks måneder, 

da det ble stor hungersnød over hele landet. Men ikke til noen av 

dem ble Elias sendt, bare til en enke i Sarepta i Sidons land. 

Og mange spedalske var det i Israel på profeten Elisas tid. Men 

ingen av dem ble renset, bare syreren Na'aman. 

  



Jesus sier: 

  

Joh 5:46 For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. 

For det er meg han har skrevet om.  

 

Luk 24:27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og 

utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham.  

 

Luk 24:44 Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå 

var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i 

Mose lov og profetene og salmene.  

 

Luk 24:46 Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte 

lide og oppstå fra de døde den tredje dag, … 



Skriftene om Jesus:  

 

• Mika 5:1 Betlehem 

• Jer 31:15 Barnedrap 

• Hos 11.1 fra Egypt 

• Jes 9:1-2 gjerning i Galilea (Matt 4:12ff)  

• Sak 9:9 til Jerusalem på esel 

• Sal 41:10 forrådt av Judas (Sak 11:12-13) 

• Sal 22:17 gjennomboret (Sak 12:10) 

• Sal 69:22 eddik å drikke 

• Sal 22:19 kaster lodd om klærne 

• Sal 34:21 ben skal ikke brytes (2M 12:46) 

• Jes 53:9 rik manns grav 

• Sal 16:10 oppstandelsen 



•Jesus oppfyller mer enn 300 konkrete profetier fra GT 

•Fødested, liv, død, grav, oppstandelse. 

 

•Statistisk: 

Sjansen for at et menneske i historien skulle oppfylle  8 av profetiene 

(ikke sammenfallende profetier) er : 1 til 1017 

(100.000.000.000.000.000.)    100 millioner milliarder…  

Hva med 48 profetier?  Det blir  10157 (antall atom i det synlige univers ~1080). 

(stadfestet av American Scientific Affiliation) 

 

Mer enn 300 konkrete profetier om Jesus var ferdig skrevet 400 før 

Jesus ble født her på jorden. Vi har store deler av GT tilgjengelig i dag 

som er datert til noen hundre år før Jesus ble født. Jesus oppfyller 

konkret alle disse profetiene.  

Ikke noe menneske kan få dette til, kun Gud! 



Jesus er Ordet: 

 

Joh 1:1-3  

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var 

Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og 

uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. 

 

Åp 19:13 

…hans navn er Guds Ord.  

 

 



1Tim 1:15: 

Det er et troverdig ord, fullt verdt 

å motta:  

Kristus Jesus kom til verden for å 

frelse syndere 



Apg 17:11 

 Og disse (i Berøa) var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. 

De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i 

Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.  


