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Inskickade frågor

Är Bibeln sann?
Man kan ge den här frågan två svar: ett enkelt
och ett lite svårare.
Det enkla svaret är att vi som kristna tror att
Gud talar till oss människor i Bibeln och eftersom Bibeln säger att Gud alltid talar sanning
följer därav slutsatsen att det som står i Bibeln är sant. För många kristna som redan tror
på Gud räcker det som svar.
Men om man inte är övertygad om att Gud
existerar eller att Gud talat just i Bibeln är
svaret otillräckligt. Då blir frågan om man kan
bevisa att det som står där är sant. Den frågan går inte att besvara helt och fullt. Mycket
av det som Bibeln talar om handlar om saker
som bara Gud vet något om.

Men så finns det en del som borde gå att
kontrollera, till exempel historiska berättelser.
Tyvärr är den kunskap vi människor har om
vad som hänt tidigare i historien begränsad.
Vi kan idag till exempel inte bevisa att Abraham har funnits. För att vi ska kunna göra det
behöver det dyka upp en sten med en inskrift
från Abrahams tid som nämner Abraham vid
namn och beskriver honom som Bibeln gör.

12

Hur får man kompisar att tro på
Jesus och Gud?

Svarar gör:
Daniel Johansson

År 1993 hittade man en sten från 800-talet
före Kristus som nämner Davids hus. Innan
man hittade den kunde man inte bevisa att
David hade funnits. Men det är de flesta forskare överens om nu. Arkeologerna har sedan
1800-talet hittat en hel del stenar med texter
på olika håll i Mellanöstern som bekräftar en
del av det Kungaböckerna berättar om.
Det finns också många detaljer i berättelserna
i Gamla testamentet som stämmer med vad
historieforskarna idag kommit fram till. I Daniels bok berättas vid två tillfällen att folk ska
avrättas, först genom att kastas i elden (Dan
3) och sedan genom att kastas till lejonen
(Dan 6). I det första fallet är det Babylonierna
som regerar och de använde eld för att avrätta
folk. Men för perserna som regerade när den
andra berättelsen utspelar sig var elden helig
och man avrättade folk med hjälp av lejon.

Lukas berättar i Apostlagärningarna om
hur det var att leva i Romarriket och vilka
som var ledare på olika platser. Idag vet vi
genom olika texter och inskrifter på hus
och stenar väldigt mycket om Romarriket
från den tiden. Det var bland annat så att
de olika ledarna Paulus mötte på sina resor
hade olika officiella titlar. De kunde kallas till
exempel prokonsul (Apg 18:12), asiark (Apg
19:31), och politark (Apg 17:6). (Tyvärr syns
inte alltid titlarna i alla bibelöversättningar).
Ibland kunde titlarna dessutom ändras. Det
visar sig, när man jämför vad Lukas kallar de
olika ledarna med vad vi vet från andra källor,
att han alltid anger den riktiga titeln, till och
med i de fall när titeln ändras från år till år.
Om nu Lukas är så här noggrann och tillförlitlig när det gäller detaljer som i sig inte är så
viktiga är det sannolikt att Lukas är trovärdig
också när det gäller det andra saker han skriver om men som vi inte kan bekräfta med
hjälp av andra källor.
Man kan inte visa att allt som står i Bibeln
är sant, men det visar sig när man undersöker olika uppgifter grundligt att Bibeln är
tillförlitlig.

Det kan vara svårt och ibland smärtsamt när våra
vänner inte delar vår tro. Då är det nära till hands
att tänka att det är något fel på oss och vår tro
eftersom vi inte förmår övertyga våra kompisar.
Men det är fel att tänka så. Det är Gud som ger
oss tron som gåva. Vi kan inte av egen kraft övertyga någon eller tvinga någon att tro lika lite som
vi kan äta eller sova för någon annan.
Men det är några saker som vi kan göra för
våra kompisar:
1. Vi kan berätta för dem om Jesus och Gud.
Det är svårt att tro på något man vet väldigt
lite eller ingenting om. Diskutera gärna tro
med dina kompisar och var beredd att svara
på deras frågor. Det är inte fel att fråga någon
vuxen kristen om råd om du själv är osäker
på vad du ska svara.
2. Vi kan visa att det med tro och Jesus är viktigt för dig. Dina kompisar ser Jesus i dig eftersom de inte känner honom. Om de märker att
din tro är dyrbar och får följder i ditt liv är chansen större att de börjar undra vem Jesus är.
3. Vi kan alltid be för våra vänner. Gud hör vår
bön men vi vet aldrig när det lilla frö som vi
sår börjar gro. Till dess får vi vila i vissheten
att tron är Guds verk.

Har du någon knepig fråga
du går och funderar på?
Skicka den till Droppen!
SMS:a 0722457707
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