NYTT SYN
2. Nytt syn på tro: Imponerende beviser
Verdens mest bortskjemte eller
bortglemte bok

Bibelen er enten verdens mest bortskjemte bok eller
verdens mest bortglemte bok. Hvis Bibelen, som mange
tror bare er en god fortelling som formidler noen viktige
moralske verdier, om den rett og slett bare er et oppdiktet
eventyr, da har drøyt to milliarder mennesker gitt denne
boken alt for mye oppmerksomhet – de har skjemt den
bort. Men hvis Bibelen på den andre siden er sann,
dersom det er en bok som er inspirert av Gud, et budskap
fra universets konge og skaper til oss mennesker – da har
drøyt fem milliarder av verdens befolkning gitt den alt for
lite oppmerksomhet og i alt for stor grad glemt den bort.
Og dermed har de gått glipp av en fantastisk skatt de
ikke burde gå glipp av. Derfor skal vi stille oss spørsmålet:
”Går det an?”. Finnes det gode grunner for et intelligent,
tenkende menneske til å tro at Bibelen er Guds ord?
Ja, Bibelens påstand om seg selv, at det er Guds ord
til oss mennesker, er radikal! Og vi burde ikke tro på en
radikal påstand uten et radikalt bevis. Men når det gjelder
Bibelen så trenger vi ikke det! Det finnes mange radikale
beviser og grunner for et intelligent tenkende menneske til
å tro på Bibelens Gud. I denne serien skal vi se på noen
av dem. Men først noen ord om tro og bevis.

Tro og bevis

Mange har en feil forestilling om det med tro. Mange
ser på tro som noe usikkert. Det er slik vi vanligvis bruker
ordet på norsk; ”Jeg tror jeg skal til hytten i påsken, men
jeg er ikke sikker.” Men når det gjelder kristendommen og
Bibelen så er det ikke ment til å være et ord fullt av tvil og
usikkerhet. Bibelen selv sier følgende om tro: ”Men tro er
full visshet om det en håper, overbevisning om ting vi
ikke ser.” - Hebreerne 11:1.
Den kristne klassikeren Veien til Kristus sier det slik:
”Gud spør oss aldri om å tro uten å gi tilstrekkelige
beviser å bygge vår tro på. Både hans eksistens, hans
karakter og troverdigheten av hans ord er grunnlagt på
vitnesbyrd som appellerer til vår forstand, og disse
vitnesbyrdene er til stede i overflod… Allikevel har Gud
ikke fjernet muligheten for tvil. Vår tro må hvile på beviser
og ikke på demonstrasjon. De som ønsker å tvile får
anledning til det, mens de som virkelig ønsker å kjenne
sannheten vil finne rikelig med beviser å bygge sin tro
på.”- Veien til Kristus, Ellen White, s. 125-126
Mange har den oppfatningen av at man må legge
bort hjernen sin for å tro på Gud, men det er ikke
tilfelle! Tro og bevis henger sammen når det gjelder

Gud og Bibelen. Men selv om det henger sammen så kan
vi ikke bevise at Gud eksisterer på samme måte som vi kan
bevise at 2+2=4. Det er egentlig bare innom matematikken
man driver med bevis i dens absolutte forstand. Men selv
om vi ikke kan bevise på den måten at Gud eksisterer så
finnes det massevis av beviser for et intelligent tenkende
menneske til å tro på Gud og Guds ord.
Forestill deg at du våkner opp midt på natten og ikke
får sove. Du bestemmer deg for å gå ut en tur og da du
kommer ut ser du fotspor rundt omkring huset der du bor.
Hva hadde du trodd? At noen hadde gått der selvfølgelig.
Kunne du bevist det for meg? Nei. Du kunne pekt på
fotsporene, men det er ikke noe bevis i dens absolutte
forstand. Det kunne ha vært vinden som blåste slik at
det så ut som fotspor eller det kunne ha vært en maskin
eller robot av noe slag som hadde gjort det. Det ville vært
veldig usannsynlig, men ikke umulig. Men selv om du ikke
kunne ha bevist at det 100 % sikkert hadde gått noen
der så hadde du som et intelligent tenkende menneske
gode nok beviser for å konkludere med at noen faktisk
hadde gått der og til å kunne si med sikkerhet at det var
slik. Sant? Omtrent sånn er det med Gud. Vi kan ikke
bevise Guds eksistens på samme måte som at 2+2=4,
men vi har massevis av fotspor tydelige nok til å
kunne si med sikkerhet at Gud er der ute et sted.

Vitenskapelige beviser:
”The Anthropic Principle”

Mange tror at vitenskapen bekrefter at Gud
ikke eksisterer, men sannheten er at flere og flere
vitenskapelige oppdagelser og argumenter tvert imot
peker i retning av en skaper – en designer! Dessverre
hører man sjelden om dem, men la oss nå kort se på et av
de mange argumentene som finnes i fysikkens verden:
Universet styres av nøyaktig innstilte og presise
konstanter. Moderne kosmologi har identifisert mer enn
30 slike separate konstanter som må være nøyaktig
innstilt for at det skal kunne være liv i universet.
Disse konstantene er ekstremt viktige. Hvis du for
eksempel ikke hadde gravitasjonskraften som holder
masse sammen, så ville vi ikke hatt planeter, vi ville ikke
hatt stjerner og vi ville ikke hatt noen komplekse organer.
Om du ikke hadde den sterke nukleon kraften så har du
ingenting som holder protoner og nøytroner sammen
og da har du ingen atomer. (Og for å si det sånn ville
universet vært et helt annerledes sted uten atomer som er
byggesteiner for alt vi kan føle og ta på!), om vi ikke hadde
den elektromagnetiske kraften ville vi ikke hatt lys osv.

Nøyaktigheten av disse konstantene er av en slik grad
at om de forandres til en av sidene med en brøkdel, av
en brøkdel av en brøkdel av en prosent så vil det være
umulig for liv å eksistere ikke bare på jorden men noe
sted i hele universet!
Begrepet ”The Anthropic Principle” kommer fra det
greske ordet ”Antropos” som betyr ”mann”. Det handler
om at det ser ut til at universets kom til med mennesket i
baktanke. Dette er en sterk indikasjon på at universet har
en designer. Men dette er bare ett av mange vitenskapelige
beviser til å tro. De utrolige oppdagelsene som er blitt gjort
de siste 40-50 årene demonstrerer på en overbevisende
måte for astro-fysikere og kosmologer at Gud er der ute
et sted. Oppdagelsene er så overbevisende at mer enn
femten store og fremstående av disse vitenskapsmennene
har konvertert til kristendommen i løpet av de siste 2025 årene på grunn av deres studier av kosmos. Og vi må
huske på at det er et veldig vanskelig skritt for dem å ta.
Det kan føre til at de mister anerkjennelse og kanskje t.o.m.
jobben. Det kan være ydmykende for dem som kanskje
mange år har trodd på og kjempet for evolusjonslæren, og
kanskje imot troen på en Gud, å plutselig bekjenne seg til
å tro på Gud. Men allikevel, fordi det de har funnet er så
overbevisende, tok de det skrittet.
Antony Flew er et annet eksempel på en som
har tatt et lignende skritt. Han var en viktig, kjent
og en av de mest innflytelsesrike og fremtredende
talsmennene for ateisme i mer enn femti år av sitt liv.
Han debatterte mot de mest fremtredende kristne
apologeter og forfattet 23 filosofiske verk der han går
til angrep mot troen på Gud. Men mot slutten av sitt liv
begynte han å tro på Gud. Da han forstod hvor utrolig
kompleks DNA-molekylet er så konkluderte han som
kunne alle de beste argumentene for evolusjon med at
”En super-intelligens er den eneste gode forklaringen
på livets opprinnelse og naturens kompleksitet.”!)

Interne bibelske beviser:
”Vitenskapelig forkunnskap”

I det gamle testamentet i Bibelen finner vi noe veldig
interessant. Der kan vi lese om en hel del råd i forhold til
hygiene, sanitære forhold, sykdom osv. som Gud gav til
Israel. For eksempel:
•
K
 lær med mugg (3 Mos 13:47-49, 57) - skulle
ikke brukes men brennes.
•
A
 vførings håndtering (5 Mos 23:12-14) - om
man hadde et spesielt behov for å gå på do skulle
man gå utenfor leiren, grave et hull, gjøre ifra seg
og så dekke over det igjen.
•
Isolering (3 Mos 13:1-14) - ved tilfeller med
smittsomme sykdommer skulle den syke isoleres.
•
B
 egravelses foreskrifter (4 Mos 19) - om at
de døde skulle begraves, at man skulle unngå
berøring og hvis kom til å røre en død skulle man
vaske seg grundig.
•
V
 aske seg i rennende vann (3 Mos 15:13) poengterer flere ganger viktigheten av å vaske
seg og da spesielt i rennende vann.
Hva er så spesielt med det kanskje du tenker. Da
kan jeg fortelle deg at dette er veldig spesielt og veldig
interessant. For det første: Israels lover var overlegne i sin
samtid, langt bedre enn lovene til andre folkeslag på den
tiden. For det andre: det tok tusener av år før vitenskapen
fant ut av disse tingene og dette ble praktisert. La oss se
på ett eksempel:

Ignaz Semmelweis var en ungarsk lege som var leder
for en fødestue i Wien omkring midten av 1800-tallet. På
denne tiden var Barsel feber veldig vanlig og dødstallene
ved fødslene var så høye som 10-35 %. Både mødre og
barn døde. I Wien var det to forskjellige fødestuer. Og på
den første av de to, som Semmelweis var leder for, var det
alltid bemerkningsverdig flere som døde (omtrent 10 %
i stedet for under 4 %). Dette gjorde Semmelweis veldig
frustrert og han lurte på hvorfor det var slik. Han begynte
derfor å undersøke forskjeller mellom de to klinikkene. Han
fant mange likheter. Klinikkene var faktisk i samme bygg,
så mye var likt. Men han fant også en viktig forskjell; ved
klinikken hans var det medisin studenter. Ikke det at det er
noe galt med dem i seg selv, men problemet var at de gikk
imellom mødrene som fødte og undersøkelsen av likene
til dem som hadde dødd av Barsel feber. Semmelweis
konkluderte derfor med at de førte med seg noe han
kalte ”likmateriale” (dette var før Louis Pasteur kom
med bakterieteorien sin) og at det var dette som
var årsaken til sykdommen og de høye dødstallene.
Derfor innførte han policyen med håndvask. Resultatet?
Dødstallene sank drastisk. Fra 18,3 % i midten av april
1847 til 2,2 prosent i juni 1847 og til 0 % to måneder i
1848. Men på tross av disse resultatene tok folk ikke
imot denne lærdommen med en gang. Man hadde jo
ingen vitenskapelig begrunnelse for å ta imot det og man
syntes også det å vaske hendene før hver gravid kvinne
man behandlet var for mye arbeid. Det var ikke før flere
år etter hans død i 1865, da Louis Pasteur kom med sin
bakterieteori, at hans vane ble akseptert i stor skala.
Dette er veldig bemerkningsverdig. Bibelen fortalte
oss om viktigheten av håndvask og særlig etter berøring
av lik drøyt 3500 år tidligere. Langt før vitenskapen kom
fram til det samme. Om Bibelens veiledning var blitt
fulgt opp gjennom historien hadde mange tusener av
menneskeliv blitt spart!
Hvordan kan dette være tilfelle? Skrevet i ettertid?
Det kan vi med sikkerhet si at det ikke ble! Jeg tror den
absolutt beste forklaringen er at Bibelen er inspirert av
Gud – at Bibelen er det den påstår seg å være; Guds ord
til oss mennesker.
Dette er bare en liten smakebit. Det finnes mange
beviser. Vi har vitenskapelige beviser, arkeologiske
beviser, historiske beviser, filosofiske beviser,
profetiske beviser, interne bibelske beviser, miraklets
beviser m.m. Og jeg lover deg, hvis du setter deg
inn i de bevisene som finnes så vil du bli overrasket
over hvilke utrolig gode grunner som finnes for et
intelligent tenkende menneske til å tro på Gud.
Greit, kanskje det finnes en Gud, kanskje Bibelen er
sann allikevel, kanskje du tenker. Men hvem bryr seg? I
neste program får du tre gode grunner til hvorfor vi burde
bry oss, hvorfor Bibelen er en fantastisk skatt og hvorfor
det kristne håp er ubeskrivelig bra! Og vi skal også se på
noen flere av de bevisene vi har.
Til sist vil jeg igjen utfordre deg å gjøre som David
skrev i en av sine salmer: ”Smak og se at Herren er
god” - Salme 34:9 og å som Antony Flew være villig
til å følge bevisene hvor de måtte lede deg. Tar du
utfordringen?.............. Hva har du å tape?

Neste program: 3.
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