
Bibelns trovärdighet del 1

Apologetik i Sollentuna, 2019-01-19



Välkommen!



Teman för samlingar

● Vårterminen 2019:
○ Bibelns trovärdighet

● Höstterminen 2019:
○ Vetenskap och tro

● Vårterminen 2020:
○ Världsåskådningar



Vårterminen 2019

● Lördag 19 jan 11-13
● Söndag 27 jan 11:00 Stefan Gustavsson (Bibelns 

trovärdighet/auktoritet)
● Lördag 23 feb 11-13
● Lördag 16 mars 11-13 Göran Lennartsson (Bibeln o 

arkeologi)
● Onsdag 10 april 19-21
● Söndag 5 maj 11:00 Sven Almkvist (samma Gud i NT o GT)
● Onsdag 22 maj 19-21



Hållpunkter idag 19/1

1. Vad är apologetik? (film)
2. Bibelns trovärdighet (film + Torbjörn 

Ramqvist)
3. Jesu uppståndelse (Ilda Lindell + film)
4. Samtal i smågrupper
5. Avslutning



1.Vad är apologetik?



Film 1. Vad är apologetik? (Ted Cabal)
https://youtu.be/L2uqsY6BECQ

https://youtu.be/L2uqsY6BECQ


Syften med apologetik
● Ge goda skäl kristen tro till andra

○ Samtal (ej disk) om Jesus - ett sätt att evangelisera
○ Respektfull attityd - 1 Pet 3:15-16a:

■ Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var 
alltid beredda att svara var och en som begär att ni 
förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt 
och med respekt och ett rent samvete …  

○ Lita på den Helige Andes ledning 
● Stärka egen tro



2. Bibelns trovärdighet



Film 1. Kan jag lita på Bibeln? 
(Canadian Bible Society)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=496&v=
bPaeo19sQXw

https://www.youtube.com/watch?time_continue=496&v=bPaeo19sQXw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=496&v=bPaeo19sQXw


Bibeln är sagor, 
myter, dvs 
påhittade historier

Bibeln skall bedömas på 
samma sätt som andra 
historiska texter

Bibeln är Guds 
ord – allt är 
sant

Bibelns 
trovärdighet

Stämmer de med andra 
historiska texter?

Stämmer de med 
vetenskapen?

När/hur tillkom texterna? 
Är de texter vi har 
ursprungliga?  
Författarskap?

Stämmer texterna 
med vad vi vet om 
människan?

Bildar bibeln en 
helhet? NT jmf med 
GT. Brev jmf med 
evangelier.

Tolkar vi 
texterna rätt?

Stämmer texterna 
med arkeologin?

Stämmer de med 
geografin?



Exempel: Jesu död och uppståndelse

Jesu död och 
uppståndelse

Stämmer de med vår 
kunskap om rättssystem, 
korsfästelse, begravningar, 
etc vid denna tid?

Stämmer de med 
vetenskapen (ex. medicin)? 

Vad säger texter 
utanför Bibeln?

Stämmer de olika 
texterna i NT med 
varandra?

När och av vem 
skrevs NTs texter? 
Ögonvittnen? Är de 
ursprungliga?

Är de logiska utifrån 
lärjungars/myndigheters 
handlande?Hur stämmer de med 

GT:s profetior?

Stämmer texterna med den 
historiska situationen?



Exempel på detaljfrågor kring Jesu död och 
uppståndelse

Stämmer det med vår 
kunskap om rättssystem, 
korsfästelse etc vid 
denna tid?

Stämmer det med den 
historiska situationen?

Stämmer det med relationen 
mellan judar och romare?

Kaifas

När skedde det?

Pontius 
Pilatus

Herodes

Är huvudpersonerna de 
rätta?

Stämmer det att bara romarna 
fick döma till dödsstraff?

Gick en korsfästelse till som 
det beskrevs?

Användes korsfästelsen som 
straff vid denna tid?

Vad vet vi om 
Kaifas?

Vad vet vi om 
Pilatus?

Kunde någon överleva en 
korsfästelse?

Vad vet vi om 
Herodes?



Är det rätt att undersöka Bibelns trovärdighet?

• Var inte rädda för att ställa frågor

• Bibeln tål att ifrågasättas

• Det är inte otro att fråga sig hur Bibeln stämmer med andra källor

• Om vi har mer kunskap har vi större förmåga att bemöta andras frågor

• Ökad kunskap kan stärka både vår egen och andras tro



Idag finns det mer kunskap och resurser som visar 
på Bibelns trovärdighet

• Den arkeologiska/historiska kunskapen om Bibelns tid har ökat

• Vi har mer kunskap om Bibeltexternas tillkomst

• Vi har bättre kunskap om de ursprungliga texterna

• Vi har mer kunskap om Bibelns texter i relation till annan litteratur vid 
denna tid

• Det finns mängder av lättillgänglig information - men ibland svårt att veta 
vad som är bra



3. Jesu uppståndelse



Historiens 
märkligaste 

Försvinnande!



Relevanta böcker

Gustavsson, S (2015) Skeptikernas guide till Jesus, del 2: Om Jesu 
identitet och uppståndelsen. Credoakademien.

Ewert, P (2015) Sherlock: Fallet med den tomma graven. 
Sjöbergs förlag.

Craig, W (2012) Till trons försvar: Handbok i kristen apologetik. 
Credoakademien.



Som att lösa en mordgåta…



Historikers 5 kriterier för att utvärdera olika 
hypoteser/förklaringar av historiska händelser:

1. hur mycket av all fakta får en förklaring 
(förklaringsomfång)

2. hur väl förklaras dessa fakta (förklaringskraft)

3. hur rimlig är förklaringen utifrån annan kunskap vi har 
tillgång till (rimlighet)

4. man ska välja den enklast möjliga förklaringen (enkelhet)

5. förklarar hypotesen andra områden? (mervärde)



Den bästa hypotesen/förklaringen är den som
förklarar så många fakta som möjligt och så väl som möjligt   



Källmaterialet om uppståndelsen:

• De fyra evangelierna – skrivna av ögonvittnen

• Första Korinthierbrevet 15 – Paulus berättar saker 
som ögonvittnen hade sett bara 4-5 år tidigare

>> Ovanligt bra källmaterial (då tidsavståndet mellan 
händelsen och när texterna skrevs är kort)



Enligt källmaterialet, korsfästes Jesus på platsen 

Golgota (=’skallen’) 



Graven hittas tom 
Vad har hänt med Jesu döda kropp?



Jesus visade sig 

• Jesus visade sig för ett stort antal människor - 

många ögonvittnen

• De flesta levde när texterna skrevs – Paulus 

uppmanade: gå och fråga dem!

• Jesus visade sig på ett mycket konkret sätt

• Jesus visade sig på ett mycket övertygande sätt

• Han visade sig även för fiender



Jesus visade sig även för fiender (t ex Paulus..)



Vissa lärjungar tvivlade och krävde bevis…

Lärjungarna förvandlades på djupet av att möta 
den uppståndne Jesus! 



Det finns alltså 3 historiska fakta som behöver 
förklaras:

• graven var tom

• Jesus visade sig

• lärjungarna förändrades så djupt att den kristna 
kyrkan föddes och växte fram

Vilken är den bästa förklaringen till dessa händelser?



Uppståndelsen är den bästa förklaringen: 
• därför att det finns många olika argument som pekar åt 

samma håll, många olika frågor som blir besvarade.

•  Hittills finns det ingen alternativ förklaring som gör rättvisa åt 
källmaterialet och händelseförloppet. Andra hypoteser saknar 
förklaringsomfång och förklaringskraft – dvs är svaga 
hypoteser.

• Förklaringen att Jesus uppstod förklarar bäst de historiska 
data, utifrån de 5 kriterierna. 

>> Den som tror på Jesu uppståndelsen har de historiska 
argumenten på sin sida!



Profetior i GT om Jesu död och uppståndelse

- Ps 27:12, 35:11 (Messias skulle anklagas av falska vittnen) 
- Ps 38:13-15, Jes 53:7 (Messias skulle stå tyst inför anklagarna) 
- Jes 50:6, Mika 5:1 (Messias skulle bli slagen och bespottad) 
- Ps 69:4-5, 109:3-5 (Messias skulle bli hatad utan skäl) 
- Jes 53:8 (Messias skulle dömas) Jes 53:4-12 (Messias skulle lida i 
mänsklighetens ställe) 
- Jes 53:12 (Messias skulle bli räknad bland brottslingar) 
- Ps 22:16-17, Sak 12:10 (Messias skulle få händer och fötter genomborrade av 
spikar) 
- Ps 22:7-9, 69:20-21, 109:25 (Messias skulle bli hånad och bespottad) 
- Ps 69:21-22 (Messias skulle få vin[ättika] blandad med galla att släcka 
törsten med) 
- Jes 53:12, Ps 109:4 (Messias skulle be för sina fiender) 



- Ps 22:18, 29 (Soldaterna skulle kasta lott om Messias kläder) 
- Ps 22:1 (Fadern skulle överlåta sin son i fiendens händer) 
- 2 Mos 12:46, Ps 34:21 (Soldaterna skulle inte slå av Messias ben) 
- Jes 53:5, Sak 12:10 (Messias skulle spetsas med spjut) 
- Jes 53:5, 8, 11, 12 (Messias skulle dö offerdöden för att utplåna 
mänsklighetens synder och öppna vägen till Gud) 
- Jes 53:9 (Messias skulle begravas bland de rika) 
Ps 16:8-11 (Messias skulle uppstå från de döda) 
- Jona 1:17, 2:10 (Messias skulle uppstå efter tre dagar och tre nätter i graven) 
- Ps 2:7 (Gud skulle förklara Jesus vara sin son genom födseln och 
uppståndelsen) 
- Ps 68:19, 110:1 (Messias skulle stiga upp till himlen)



Film 1. Fyra bevis för Jesu 
uppståndelse (www.logia.se)
https://www.youtube.com/watch?v=98q5AlNdFx8

https://www.youtube.com/watch?v=98q5AlNdFx8


4. Samtal i smågrupper



Frågor att ta upp nu på mötet

● Vilka frågor har du utgående från vad du hört?
● Vilka frågor får du från andra angående dagens tema?
● Varför finns det ett motstånd mot att betrakta Bibeln som trovärdig?
● Anser du att Bibeln är trovärdig?
● Vilka konsekvenser får det om Bibeln inte är trovärdig?
● Vilka konsekvenser får det om Jesu uppståndelse är sann eller inte?

Frågor att ta med till Stefan Gustavsson

●  

Frågor under samtal i smågrupper



5. Avslutning



Filmtips
Om du vill se mer hemma

1. Varför är apologetik viktigt? 
(Mary Jo Sharp)
https://youtu.be/qP3UJMOEjpQ

2. Vanliga misstag med apologetik 
(Fazale Rana)
https://youtu.be/JzMT5owxbU8

3. Kan jag lita på Bibeln? 
(Canadian Bible Society)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=496&v=
bPaeo19sQXw

4. Fyra historiska fakta om Jesu 
uppståndelse (William Lane 
Craig)
https://youtu.be/RmKg62GDqF4

https://youtu.be/qP3UJMOEjpQ
https://youtu.be/JzMT5owxbU8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=496&v=bPaeo19sQXw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=496&v=bPaeo19sQXw
https://youtu.be/RmKg62GDqF4


Kurstips
Apologias distanskurser

-----
Om du vill läsa mer hemma

1. Förklara och försvara - 
Introduktion till kristen 
apologetik
https://apologia.se/forklara-forsvara-distanskurs/

2. Vänner eller fiender? - Om 
naturvetenskap och kristen tro

https://youtu.be/qP3UJMOEjpQ


Välkommen till:
● Söndag 27 jan 11:00 Stefan Gustavsson om 

Bibelns trovärdighet
● Lördag 23 feb 11-13
● Lördag 16 mars 11-13 Göran Lennartsson
● Onsdag 10 april 19-21
● Söndag 5 maj 11:00 Sven Almkvist
● Onsdag 22 maj 19-21


