
4. Teologiskt konsekvent 
De antika religionernas teologier är långt ifrån enhetliga. De beskrivs ofta 
som ett lapptäcke av historier i konflikt med varandra hopsytt av politiska 
skäl. Samma sak gäller judarnas heligaste bok Talmud: ”I Talmuds 
diskussioner som rör teologi eller filosofi finns inte alls något intresse av 
att fastställa vilken av de lärdes åsikter som skall gälla. I stället talar man 
om ”Skriftens sjuttio ansikten,” med vilket man menar att det finns ett 
oändligt antal olika sätt att tolka Bibeln och att alla dessa, inom vissa 
gränser, kan vara lika riktiga.” (SvD, Karin Zetterholm, 10 mar, 2003). Även 
Koranen, som skrevs ned av en enda människa, innehåller motstridande 
verser som upphävs av senare verser. I Koranen säger Allah: ”Varje vers 
som Vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter Vi med en bättre 
eller en lika god.” (2:106, se även 11:1 & 16:101-102). En av verserna (9:5) 
anses t.ex. av vissa islamska teologer omintetgöra över 100 andra verser. 
Men trots att Bibeln är en sammansättning av 66 olika böcker, skrivna av 
ca 40 olika författare, från olika samhällsklasser, under en tidsperiod på 
1500 år så innehåller den inga teologiska motsägelser. Det är förstås 
viktigt att vi följer dess egna tolkningsprinciper. Den som är öppen och 
ärlig (Joh. 7:17), läser sammanhanget (Ps. 119:160) och låter Bibeln vara 
sin egen uttolkare (1 Mos. 40:8; Luk. 24:27; Apg. 17:11), kommer att se en 
enhetlig och konsekvent bild av Gud, historien och frälsningsplanen. 
 

5. Erfarenhetsmässigt verklig 
Slutligen är Bibeln en bok som funkar! Miljontals människor, från vitt 
skilda kulturer och århundraden har upplevt att Bibelns budskap har 
förvandlat deras liv på ett sätt som inga andra tidigare försök klarat av. 
Alkoholisten blir nykter, tjuven blir ärlig, den girige givmild, den 
hämndlystne förlåtande, och den otrevlige vänlig. Den som öppnar sig för 
Guds inflytande och testar Bibelns löften kommer att få uppleva 
bönesvar, samvetsfrid, lycka, kärlek och mening i sitt liv (Gal. 5:22-23). 
Bibeln inbjuder dig idag: ”Smaka och se att HERREN är god. Salig är den 
människa som flyr till honom.” (Ps. 34:8). Han har lovat: ”Ni ska söka mig, 
och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.” (Jer. 29:13) 

Jakten på sanning 
Varför Bibeln? 

 
Om det nu finns en Gud, så borde han rimligtvis ha gjort sin vilja känd för 
oss på något sätt. Bibeln påstår sig vara inspirerad av Gud och därför Guds 
eget ord (2 Tim. 3:16, 2 Pet. 1:21, 2 Krön. 34:21, 1 Thess. 2:13). Ett 
påstående bevisar dock ingenting. Vem som helst kan skriva en bok och 
säga att den är inspirerad av Gud. Det finns otaliga s.k. heliga böcker i 
världen. Varför skulle vi tro just på Bibeln? Det finns en rad förnuftiga 
argument som talar för att Bibeln faktiskt är det den påstår sig vara.  
 

1. Historiskt tillförlitlig 
Mormons bok beskriver stora civilisationer i USA under Bibelns tid med 
boskap som hästar, får, elefanter, grisar osv (se Ether 9:17-19). Det finns 
dock inga arkeologiska spår av att sådana civilisationer existerat i USA. 
Och de beskrivna boskapsdjuren fanns inte heller där förrän på 1500-
talet. Sådana typer av historiska anomalier finns dock inte för Bibeln, även 
om skeptiker genom århundraden lagt ned all sin kraft för att hitta 
sådana. Det finns gott om arkeologiska fynd som bekräftar Bibeln: 

 Hettiternas huvudstad Hattusa i Bogazkale, Turkiet med över 30 
000 lertavlor motbevisade bibelkritikernas påståenden om att 
hettiterna aldrig funnits eller inte var så stora som Bibeln påstår 
(se 5 Mos. 7:1, Jos. 1:4, 1 Kung. 10:29).  

 Kung Davids existens och dynasti bekräftas av moabitstenen 
(1868) och Tel Dan stenen (1993). 

 Moabitstenen börjar med orden: ”Jag är Mesa son till Kemosh, 
kungen i Moab”. Därefter beskriver den på sitt eget vis de 
händelser som Bibeln framställer i 2 Kung. 3:4-27. 

 Existensen av den assyriske kungen Sargons som beskrivs i Jes. 
20:1 bekräftas av inskriptioner på ett palats i Korshabad (funnet 
på 1840-talet). Han var far till den kände kungen Sanherib. 
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 Sanheribs fälttåg mot Israel beskrivs i 2 Kung. 18:13. Han intog 
bland annat Lakish, vilket bekräftas av den stora relief han gjort av 
händelsen som nu kan ses på brittiska muséet i London. Men han 
intog inte Jerusalem även om han skryter med att han ”omringat 
Hiskia som en fågel i sitt bo.” Bibeln säger att en ängel kom till 
Hiskias undsättning och ”slog 185.000 i assyriernas läger” på en 
natt. Sanherib återvände då till Assyrien och blev dödad av sina 
två söner och efterträddes av Esarhaddon (2 Kung. 19:36-37). 
Sanheribs död bekräftas av Esarhaddons krönika: ”En stark 
beslutsamhet kom över mina bröder. … För att tillskansa sig 
kungavärdigheten dödade de Sanherib, sin far.” (citerat i Ancient 
Book, Relevant Faith, Mary Tilma, s.53) 

”Det råder inget tvivel om att arkeologin bekräftar att Gamla testamentet 
har historiskt rätt.” (W. F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, 
[1942], s.176) Det samma gäller Nya Testamentet. Händelserna som 
beskrivs utspelar sig inte i någon fantasivärld. Otaliga av NTs nämnda 
personer, årtal och platser har verifierats arkeologiskt. Hade det varit 
hopdiktade sagor hade det varit mycket lätt att motbevisa. 
 

2. Vetenskapligt trovärdig 
Många av Bibelns samtida religioner beskriver en världsbild som är 
vetenskapligt absurd. Och även om syftet med Bibeln inte är att svara på 
vetenskapens alla mysterium så antyder och förutsätter Bibeln en rad 
radikala vetenskapliga insikter som först bekräftats empiriskt hundratals 
eller t.o.m tusentals år senare. Här följer några: 

 Jorden är rund/sfärisk – Jes. 40:22, Ords. 8:27 

 Jorden hänger på intet – Job 26:7 

 Det finns oräkneliga stjärnor – Jer. 33:22, 1 Mos. 15:5 

 Det finns lagar som styr naturen – Job 38:33 

 Vinden har en vikt – Job 28:25 

 Universum är finjusterat för liv – Jes. 45:18, 1 Mos. 1:11, 20, 24 

 Människans hälsa – 1 Mos. 1:29 – Att en växtbaserad kost är den 
bästa för människans hälsa har först de senare decennierna 
bekräftats av forskningen. 

 Jordens ålder – 2 Pet 3:5-6 – Enligt biblisk kronologi är livet på 
jorden ca 6000 år gammalt. Nya fynd, som t.ex. mjuk vävnad i 
dinosauriefossil (Mary Schweitzer 2005), visar att de 
radiometriska dateringsmetoder som ofta används till stöd för 
darwinismens heliga bok ”Om arternas uppkomst” för att få 
miljontals år, inte är tillförlitliga. Bibelns berättelse om en 
världsvid översvämningskatastrof är däremot helt förenlig med 
dessa fynd och alla andra vetenskapliga observationer. 

 
3. Profetiskt häpnadsväckande 

En av de mest unika och övertygande bevisen för Bibelns överlägsenhet är 
dess häpnadsväckande förutsägelser av framtiden. Här följer några få: 

 Babylon ska bli förstört och obebott – Jes. 13:19-22 – Kaldéernas 
stolta huvudstad var den antika världens centrum. Men 700 f.Kr. 
förutsade Jesaja att den skulle överges och inte byggas upp igen. 
År 539 f Kr erövrade perserna Babylon, dock utan att förstöra 
staden och 331 f Kr fick den ge upp inför den grekiske kungen 
Alexander den store. Under styret av andra folk, seleukider och 
parter, minskade Babylons betydelse och till slut övergavs staden. 
Staden är idag öde trots försök att bygga upp den. 

 Staden Tyrus sopas ned i havet – Hes. 26:3-5, 12 – Över 300 år 
före det skedde förutsade profeten att Tyrus grus skulle kastas i 
havet. Under Alexander den stores belägring av den nya staden 
ute i havet använde han ruinerna från det gamla Tyrus för att 
bygga en landgång ut till ön. Därmed uppfylldes profetian 
bokstavligen. 

 Världsimperiernas succession – I Daniel 2, 7, 8 och 11 förutsägs 
den politiska världshistorien från Daniels tid fram till idag med 
häpnadsväckande precision. 

 Messias ankomst – Mika 5:2, Dan. 9:25-26 – Hela GT är fylld av 
profetior om Messias, hans födelseort, hans uppdrag, tiden för 
hans ankomst m.m. Alla dessa över 300 messianska profetior 
uppfylldes till punkt och pricka av Jesus från Nasaret. 


