
Bibelns historiska 
tillförlitlighet



Adam Noas flod

år 16560 år 987

Hanok

”Evangelium” enligt 1 Mos 1-9

Noa satt sju dagar i arken

innan vattnet kom.


Översvämningen varade 

i ett år.

Togs upp till Gud

Människans synd eskalerar

Skapelsen Guds vrede

En förenklad bild av Guds hela frälsningshistoria



Adam  -        Människa 

Seth  -          Tillsätta 

Enosh  -       Svag och sjuk 

Kenan  -       Besittning 

Mahalalel  - Guds lovprisning 

Jered  -        Stiga ned 

Hanok  -      Hängiven 

Metusela  - Man skickad 

Lemek  -     Kraftfull 

Noa  -          Vila

Människan [är] tillsatt svag och sjuk 
[är i] besittning.


Guds lovprisning stiger ner,

hängiven man skickad, kraftfull, 

[ger] vila.



”I begynnelsen skapade Gud 
himmel och jord!” 



Kan man tro på Bibeln?  

Är Bibelns berättelser verkligen sanna? 

Är det fakta?  



2 Tim 3:16: 

”Hela Skriften är utandad av Gud” 



Rom 1:20:


”Ända från världens skapelse syns och 
uppfattas hans osynliga egenskaper, 
hans eviga makt och gudomliga natur, 
genom de verk han har skapat. Därför 
är de utan ursäkt”



”De flesta folkgrupper på jorden har bevarat 
minnet av en flod som var av den omfattningen 
och med sådana katastrofala konsekvenser [...] 
Sålunda finner man berättelser i Asien, i Indien, 
Burma, Kina och Malaysia, i Palestina och 
Mesopotamien, så väl som i Australien och på de 
flesta av Stillahavsöarna och bland Amerikas 
indianer. De är sällsynta men inte okända i Europa, 
som i Grekland, Litauen, Island och även i Wales.”


Edmond Sollberger, The Babylonian Legend of The Flood, 
British Museum Publications Limited, 1971, s.9



Sumer - civilisationens vagga



Staden Ur



Enmerkar-eposet och staden Uruk

Enki i landet Dilmun   En = herre   Ki = jord





Gilgamesh-eposet



Riv ner detta hus, bygg en båt!

Lämna ägodelar, sök ditt liv.

Avsvärj dig världsliga ting och håll själen vid liv! 
Ombord på båten skall du ta allt levandes säd.

Båten som du skall bygga.

Hennes omfång skall mätas.

Hennes längd skall vara som hennes bredd.

Lik Apsu skall du segla henne.

Jag förstod, och jag sade till Ea, min herre:

'Min herre, vad du så har befallt

skall bli min ära att fullborda.’


Gilgamesh-eposet 



”Enkla skildringar av händelser 

kan utgöra grunden till fantasifulla 

legender, men inte tvärt om.”


Kenneth A Kitchen 



http://media.bibelfokus.se/docs/Skapelsen_och_Floden.pdf

Skapelseberättelsen	och	1loden		
Vesa	och	Aila	Annala



Merneptah-stelen



Mesa-stenen



Salmanesers svarta obelisk



Hungersnöd-stelen och Imhotep



Babels torn



Babels torn – en ”ziqqurat” 

REKONSTRUKTION



Babels torn – Esagila-tavlan



Babels torn - Etemenanki

REKONSTRUKTION



Pyramid i Egypten



Buddisttempel  i Asien



Aztektempel i Centralamerika



Mayatempel i Centralamerika





Mos 9:1: 

”Gud välsignade Noa och hans söner och 
sade till dem: ”Var fruktsamma, föröka er 
och uppfyll jorden.”



EU och Babels torn

”Europa: många  
språk, en röst”



EU och Babels torn

Peter Bruegel 



EU och Babels torn

Peter Bruegel Strasbourg



Noas ark?



1 Mos 6:15:


”Den ska vara trehundra alnar lång, 
femtio alnar bred och trettio alnar hög.”

Ca 155 m lång, 25 m bred, 15 m hög



Fotbollsplan ca. 110 m              Arken ca. 155 m



Arken ca 19375 m2     ≈    160 villor på 125 m2



Men dinosaurierna då?















Tack!
bibelfokus.se
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