Guds Ord – Kan man stole på Bibelen?
Mål:
Fokus:
Innledning:

Det finnes intelligente årsaker til å tro at Bibelen er inspirert av Gud.
Bibelen er Guds røst til vår sjel.
Bibelen = 66 bøker av ca. 40 forfattere på 3 kontinenter under en tidsperiode på
1500 år. Den er en unik bok som gjør unike påstander om seg selv.
La oss se på noen av Bibelens unike påstander…
2 Tim 3,16
Hvor mye av Skriften påstås å være inspirert av Gud?
En lignende påstand finner vi i 2. Peters brev…
2 Pet 1,19-21
Hvordan har profetiene i Skriften kommet til ifølge Peter? Om disse påstandene
stemmer må Bibelen være den viktigste boken i verden.
Men ekstraordinære påstander krever ekstraordinære bevis.
F.eks.: Skrive en bok. Inspirert av Gud.
Hvordan vet vi om disse påstandene stemmer?
Joh 14,29
Hva sier Jesus at forutsigelser om fremtiden kan gi den som ser oppfyllelsen av
dem?
I Gamle Testamentet finner vi en lignende tekst…
Jes 41,23
Hvordan kan noen bevise sin guddommelighet? Hva må man vite for å kunne
forutsi fremtiden? Hvem er den eneste som kan gjøre det?
Bibelens Gud påstår å kunne forutsi fremtiden.
Jes 46,9-10
Hva påstår Gud at han kan gjøre?
Kan Bibelen gjøre det? La oss se på én av Bibelens mange profetier.
Dan 2, 1-5, 10-12
Når og hvor finner historien sted?1 Hvordan reagerer Nebukadnesar på sin
drøm? Hvilke to ting vil kongen vite fra vismennene i Babylon?
Dan 2,13-19
Hvem er Daniel? (Dan 1,1-6) Hva gjør Daniel når han har hørt at han og vennene
hans skal drepes? Når svarer Gud på Daniels bønn?
Dan 2,25-30
Hvem gir Daniel æren når kongen spør? Hva handler drømmen om?
La oss se hva han drømte…
Dan 2,31-35
Hva så kongen? Hvilke metaller var det? Hva skjedde med den?
F.eks.: Tegn en statue.
Hvordan vet vi hva drømmen betyr? Vi må la Bibelen tolke seg selv. La oss lese betydningen…
Dan 2,36-40
Hva representerer de ulike metallene?
Hvem sitt rike symboliserer gullhodet?2
Hvilket rike skulle komme etter Babylon? (Dan 5,28)3
Hvilket er det tredje riket som skal regjere over hele jorden? (Dan 8:20-21)4
Hvem er det fjerde riket av jern? (Joh 11:48)5
Hittil har Bibelen forutsagt over 1000 år med politisk historie, men det blir enda bedre…
Dan 2,41-43
Hva skulle skje med det fjerde riket? Hva skal de forsøke å gjøre? Historisk: Hva
skjedde med Romerriket?6 Har det delte Romerriket lyktes i å bli forent? Vi ser
her over 2500 år med politisk historie forutsagt, og alt blir oppfylt – et sterkt
bevis for at Bibelen faktisk er sann.
Det siste riket er steinen som knuser alt…
Dan 2,44-45
Hvilket rike skulle knuse alle andre riker og bestå til evig tid?
APPELL

#1 Skeptiker: Jeg vil ikke late som om jeg har besvart alle dine spørsmål. Men
kan du se fra det vi har studert i dag at det finnes intelligente årsaker til hvorfor
mennesker velger å tro at Bibelen er sann? Ønsker du å gi den en ærlig sjanse
og fortsette å studere den sammen?
#2 Troende: Så mange mennesker har en Bibel i sitt hjem. Men hvor få er det
ikke som faktisk leser den? Bibelen er Guds stemme. Er det din vilje å fortsette å
studere Bibelen så vi kan vokse i vår tro og være beredt når han kommer?

TILLEGG
1

Daniels bok kan dateres til 500-tallet f.Kr. Babylon hadde erobret
Israel, og Daniel og vennene hans hadde blitt tatt til fange og
tvangsflyttet til Babylon.
2

Nebukadnesars Babylon var det verdensdominerende riket mellom
605-539 f.Kr.
3

År 539 f.Kr. ble Babylon erobret av medernes og persernes konge
Koresh den store. Under det Medie-Persiske riket, som varte til 331
f.Kr., ble alle skatter innbetalt i sølv (se History of Herodotus, 3:9097).
4

Alexander den stores bronsekledde hær overvant Darius overlegne
armé i år 331 f.Kr. I løpet av under to tiår hadde den greske armé
overvunnet hele den betydningsfulle delen av verden. Det greske
riket dominerte verden og preget dens kultur fram til 168 f.Kr.
5

”Republikkens styrker, iblant overvunnet i slag, alltid seirende i krig,
gjorde raske fremskritt mot Eufrat, Danube, Rehn og havet: og
bildene av gull, eller sølv, eller bronse, som representerte nasjonene
og deres konger, ble en etter en overvunnent av det romerske
jernmonarkiet.” (Edvard Gibbon, History of the Decline and Fall of the
Roman Empire, Vol. IV, s.161)
I år 168 f.Kr. ble Grekenland erobret av Rom som snart ble det
sterkeste riket som verden til da hadde sett. Riket falt ikke før i 476
e.Kr, da herulerne avsatte den siste vestromerske keiseren.
6

Etter hunernes innmarsj til Rom strømmet mengder av germanske
stammer inn og oversvømte romerriket. Riket deltes opp mellom
hovedsakelig ti stammer: Allemannerne, langobarderne,
burgunderne, østgoterne, vestgoterne, sveberne, anglo-saxerne,
frankerne, vandalerne og herulerne (se kart). Interessant antall med tanke på de ti tærne. Mange av
disse rikene har gitt navn til rikene i dagens Europa. Europa har gang på gang forsøkt å forenes gjennom
militær makt eller giftemål, men det har ikke lyktes.

