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Bibelsynsspørsmålene tilhører langt fra et
enkelt og ukomplisert område av teologi-
en. Alle som gir seg i kast med å lese de
bibelske tekstene har et bibelsyn eller er i
ferd med å få det. Det samme gjelder for
den saks skyld også de som ikke leser. Det
er bare å stille rette spørsmål: Er Bibelen
en viktig bok? Har den relevans historisk
og aktuelt? Kan vi stole på Bibelen? Ingen
bok eller skriftsamling har satt slik spor
etter seg i verdenshistorien som Bibelen.
Det te er et faktum. Dette forhindrer ikke
at sporene er både dypere og bredere no -
en steder enn andre steder. Dette gjelder
og så for vår egen tid. Å kartlegge alt dette
i fortid og i samtid er en oppgave uten
ende. Og vi blir ikke ferdige med spørs-
målene heller.

I mine 30 år som lærer og forsker ved
NLA Høgskolen har jeg møtt bibelsyns -
spørsmålene gjentatte ganger. På 1980-
tallet gikk bølgene ofte høye. Boken Bi -
bel syn og bibelforståelse var en frukt av
de faste bibelsynsseminarene på NLA den
gang. Gjennom en rekke signerte artikler
belyste lærere på kristendomsseksjonen
viktige spørsmål (NLA-forlaget 3. utg 1992).
Samlet sett bærer artiklene preg av at ar -
beidet var krevende.

En ny topp i bibelsynsdebatten ble
nådd høsten 2013. Et stort antall debatt -
innlegg kom på trykk i avisen Dagen. Bil -
det var nyansert, noen var ytterst kritiske.
Fra NLAs side ble det arrangert et bibel-
synsseminar og noen av oss tok opp
arbeidet med en artikkelsamling. Resul ta -
tet foreligger her. Verken redaktører eller
for fattere tenker at dette er mer enn bi -
drag til svar på noen av de mange spørs-
mål som kan reises. Det er imidlertid
ambisiøst nok.

Hva er et bibelsyn? 
Dersom vi skulle starte med å besvare
dette spørsmålet har vi antakelig allerede
forløftet oss. Det gjelder enten vi velger en
praktisk eller teoretisk tilnærming. Det
teoretiske problem er hvordan vi kan
mene noe som helst om dette, uten at vi
allerede på forhånd har forutsatt det mes -
te av det vi anfører. Dette kan være be -
stemt av tradisjonelle forestillinger eller
fordommer som vi har overtatt uten nær-
mere å tenke gjennom begrunnelsen for
det skulle være slik eller slik. Det kan og -
så være en form for overbevisning som er
dannet gjennom omfattende arbeid med
tekstene selv. I praksis vil det alltid handle
om en kombinasjon av disse to, det umid-
delbare møtet med tekstene og gitte for-
ventinger eller tradisjonelle forestillinger
om hva skulle finne der.

Da jeg som tenåring fikk min første
bibel tok jeg det meste for gitt. Knapt et
eneste av de bibelsynsspørsmål jeg senere
har arbeidet med ble diskutert. Alt ble lest
og det viktigste streket under, noen teks-
ter ble åpenbart streket under mange
gang er. I ettertid ser jeg at dette var
uttrykk for en personlig tilegnelse av
boken. Den ble min egen, men ikke i
betydningen ”skriften alene” (sola scrip-
tura) slik man gjerne uttrykker det. Mine
streker og anmerkninger svarte til den
forkynnelse jeg hørte i den kristne sam-
menheng jeg vokste opp i. Mine høyst
per sonlige erfaringer fikk være med å far-
gelegge ”bibelen min”. Samtidig var dette
en bok som ikke var som andre bøker.
Innbundet skinn og trykt på det fineste
papir med gullsnitt var dette Den hellige
skrift. Det tok jeg for gitt. Mine streker
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og merknader var ikke der for å gi teksten
en ny mening, men for å understreke
ordet som er Guds ord til meg.

Skriften alene
Min bibel i skinn og gullsnitt skulle jo
være et godt uttrykk for den lutherske
skriftprinsipp, skriften alene. Men i etter-
tid ser jeg altså at den slett ikke var alene
og at det kanskje heller ikke var noe po -
eng at den skulle være det. Dette kunne
være et argument for å skrote hele skrift -
prinsippet. Uansett vil jo dette prinsippet
vise seg å være basert på en illusjon. Vel å
merke, om det da ikke skulle vise seg at
det nettopp var det som var illusjonen.
Var det virkelig slik ment da skriftprinsip-
pet ble utviklet på 1500-tallet, at Skriften
så og si skulle hvile i seg selv og være sin
egen autoritet og sin egen utlegger? Etter
mange års arbeid med Martin Luther er
jeg langt fra sikker på det. I alle fall ligger
det noen spørsmål her som det er gode
grunner til se nærmere på.

Luthers bibel
Den enkleste måte å teste ut skriftprinsip-
pet på er rett og slett å ta for oss sluttpro-
duktet på den Bibel Martin Luther utgav
i sin levetid, Luther-bibelen av 1545. Den
strengeste utgaven av sola scriptura kan
vi legge bort alt før vi starter, bibelen som
en ren tekstutgave uten tolkninger og til-
legg. I radikal forstand ville en slik tanke
medført at tekstene ikke kunne oversettes
overhode, da enhver oversettelse krever
tolkninger med tanke på å kunne formid-
le tekstenes innhold i et nytt språk, en ny
kontekst. 

Luther mente klart at tekstene måtte
leses på gresk og hebraisk. For oversette-
ren var det helt avgjørende å ha en god
forståelse av meningsinnholdet i det som
skulle oversettes, men med det som
utgangspunkt var det den store frihet som

rådet marken. En såkalt konkordant,
eller ord-for-ord oversettelse var fremmed
for Luther. Målet var saklig klarhet på hans
eget morsmål, tysk, ikke språklig nærhet
til originaltekstene. På denne bakgrunn
ville nok Luther vært langt bedre fornøyd
med Bibelen 2011 enn 1930-utgaven som
jeg leste på 1960-tallet. Luther var bare
enda dristigere. Oversettelsen av Rom 3,28
er et godt eksempel på dette.  ”... rett fer -
diggjort ved tro, uten lovgjerninger” ble
til ”rettferdiggjort ved troen alene, uten
lovgjerninger”. Kritikerne påpekte selv-
sagt at ordet ”alene” slett ikke stod i den
greske teksten. Men dette avviste Luther
ved å peke på det sentrale poeng i rettfer-
diggjørelseslæren, at troen var og måtte
være en tro ”uten lovgjerninger”, slik det
også stod i teksten. Om det forholdt seg
slik, da var troen ”alene” enten dette or -
det stod i den greske tekst eller ikke. Der -
for var den rette oversettelse at mennesket
ble ”... rettferdiggjort ved troen alene,
uten lovgjerninger”. Dette var imidlertid
ikke den eneste frihet Luther tok seg.

Jeg startet med en blank Bibel og endte
opp med en gjennomgående understreket
og tolket Bibel. Den som fikk Luther-bi -
belen i hende trengte ikke å sette en eneste
strek. Denne bibelen var ferdig understre-
ket. Mengder av kjerneord var satt med
store bokstaver eller feit skrift. Det var
ved disse versene man skulle stoppe opp
under lesningen. Noen steder var det i til-
legg til dette også korte forklaringer eller
lengre kommentarer i margen. Både Det
gamle og Det nye testamentet hadde dess -
uten egne fortaler. Det samme hadde de
aller fleste skriftene. Romerbrevsfortalen
var en hel liten avhandling. Det samme
var fortalen til Salmenes bok. Luthers bi -
bel var med andre ord slett ikke alene. I
stort og smått var den godt innpakket i en
godt gjennomarbeidet luthersk teologi.

Luther og hans medarbeidere visste
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hva de gjorde og mente de var i sin rett til
å gjøre nettopp det. Hvor er det så blitt av
skriftprinsippet? Skriftprinsippet anførte
Luth er både som et grunnleggende prin-
sipp og i praksis. Poenget var ikke å sette
skriftprinsippet til side, men å peke på de
forutsetninger som lå til grunn. Den aller
viktigste har vi enda ikke nevnt, nemlig
betydningen av Den apostoliske trosbe -
kjennelse. 

Bibelen, Den hellige skrift, var ikke en
tilfeldig samling skrifter. Bibelen var frem -
 for alt en bok om Kristus. Og med Kris -
tus som sentrum kunne hele Bibelen sam-
menfattes på en enkel måte. Det var noe
Den hellige ånd selv hadde sørget for da
han første pinsedag overgav denne bekjen -
nelsen ledd for ledd. Slik lød den gamle
legenden. Dette helt grunnleggende for
Luth er. Det betyr at denne teksten både var
en sammenfatning av hele Bibelens inn -
hold og en nøkkel til den rette forståelse
av Bibelens tekster. Bøker og artikler om
skriftprinsippet og Luthers skriftsyn har
hatt en lei tendens til å overse den tradi -
sjonsbestemte siden ved dette sakskom-
pleks. I det vitenskapelige arbeid med bibel -
synsspørsmål kan vi ikke tillate oss det.

Vår bibel
Nå er det ikke lenger slik at Luther kan
siteres som en endelig autoritet, like lite
som jeg kan gjemme meg bak mine gamle
understrekninger. Og det er det ingen grunn
til å beklage dette. Å teste holdbarheten i
Luthers tenkning er derimot høyst legi-
timt. Det reiser imidlertid umiddelbart et
nytt spørsmål, nemlig hvordan argumen-
terer man for eller mot Luthers tanker og
hvordan tar man kvalifiserte avgjørelser i
denne sammenheng? Dette er ikke noe
mindre enn det store og hele spørsmålet
om teologiens grunnlag. Hvordan tar vi
stilling i teologiske spørsmål og på hvilket
grunnlag? Dette spørsmål er drøftet i nær

sagt hver eneste fremstilling av det kristne
tros innhold, enten fremstillingen kalles
dogmatikk, troslære eller det dreier seg
om spesialarbeider til selve grunnlagss-
pørsmålet.

Det enkle svaret på autoritetsspørsmå-
let er gjerne en henvisning til skrift og
bekjennelse, eller bare til Skriften. Man ta -
ler da om Skriften som norm og bekjen-
nelsen som en avledet norm. Men dette er
strengt tatt ikke noe svar på spørsmålet.
Dersom man går tilbake til kristendom-
mens historiske utgangspunkt manglet
bå de Skrift og bekjennelse i den mening vi
her taler om. Skriften var jødenes hellige
skrifter. Den historiske kontekst var tem-
pelet i Jerusalem og synagogene rundt
om kring. Den unge kristne kirke ble til
bå de i kontinuitet med jødedommen og
som et så markant brudd at det er rett å
tale om to religioner, den jødiske og den
kristne. Forskjellen var og er Jesus Kris -
tus. Han forstod seg selv som jøde, men
sprengte samtidig jødedommens grenser.
Konflikten bygget seg opp gjennom hele
Jesu liv og virke, inntil det hele kulminer-
te i og med Jesu død på korset og hans
oppstandelse påskedags morgen.

Artiklene som presenteres i dette heftet
står for forfatternes regning. De gir som
nevnt ikke utfyllende svar på alle de
spørsmål som er reist og som kan reises
med utgangspunkt i Jesu oppstandelse
påske dags morgen og hvordan dette er
overlevert, utfordret og bevitnet gjennom
2000 år. Det handler om bidrag til den
refleksjon ethvert tenkende menneske må
gi seg i kast med, om ikke alle i samme
grad. Noen har enkle løsninger i likhet
med det forhold jeg hadde til min ungdoms-
bibel i skinn og med gullsnitt. For noen er
disse spørsmålene blitt så omfattende og
noen ganger også så truende at troen selv
utfordres. Min egen reise gjennom dette
landskapet har vært lang og fylt med mange
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overraskelser og utfordringer. Avstanden
til min ungdoms-bibel er like lang som
det er år til, men på tross av dette er for-
ankringen den samme. Eller kanskje jeg
heller skal snu på den saken og si at det er
på grunn av reisen gjennom de mange sto -
re og krevende teologiske spørsmål, mø ter
med både trosvitner og troskritikere, at
for ankringen i Jesu oppstandelse og troen
på Ham som troens opphavsmann og full -
ender fremdeles er den samme. 

Påsken 2015

Oddvar Johan Jensen
Gjesteredaktør

I detta nummer…
Detta Theofilos Supplement är det andra
i sitt slag. Det första Supplement-numret
gavs ut i november 2014 på temat ”Guds
försyn och det onda” med professor Jens
B. Kofoed som gästredaktör. Theofilos re -
daktion arbetar med att inkludera Supp -
le ment i den ordinarie utgivningen från
och med nästa år. 

Utgångspunkten i detta nummer är
den omfattande bibelsynsdebatt som
förts i den norska kristna pressen (Dagen
och Vårt Land). Initiativtagare och tillika
gäst redaktör är professorn i kyrkohisto-
ria, Oddvar Johan Jensen (NLA
Høgskolen, Bergen). Jensens initiativ blev
under våren 2014 förankrat i NLAs sty-
relse och generalförsamling. Föreliggande
nummer planerades således att färdigstäl-
las till NLAs generalförsamling i maj
2015.

Frågan om bibelns roll i teologin, hur
den skall tolkas och framförallt vad det är
för slags skrift, är en avgörande fråga. I
detta nummer behandlas bibeln ur olika
perspektiv – från GT-teologi till den mo -
derna epistemologins förutsättningar för
hermeneutiken. Förhoppningen är att bi -
dragen skall uppmuntra den fortsatta teo-

logiska reflektionen kring centrala bibel-
synsfrågor, inte minst mot bakgrund av
NLA Høgskolens teologiska tradition och
profil. Vi passar därför på att inbjuda
fram tida skribenter att sända in bidrag –
både till academia och forum – som kan
ta debatten vidare. 

Bård Eirik Hallesby Norheim inleder
Theofilos Supplement med en analys av
den implicita bibelsynen i några centrala
böcker om kristet ungdomsarbete. Hans
slutsats är att bibelsynen sällan spelar nå -
gon större roll i de undersökta böckerna.
Därför tar författaren tillfället i akt och
ut vecklar en distinkt luthersk linje med
fo kus ”hermeneutisk kamp” (tentatio) med
skriften.

Gunnar Innerdal behandlar kunskaps-
teoretiska frågor om bibelsynens roll i den
systematiska teologin. Teologin bör stå i
dialog med andra vetenskaper och Inner -
dal menar att ett sådant närmande finns
implicit i de lutherska bekännelseskrifter-
nas betoning på trons formella innehåll.
Innerdal diskuterar den norska teologen
John Nomes ”axiomkritik” och sluter sig
till en koherentistisk nätverksmodell.

Att luthersk hermeneutik är intimt för-
bunden med inkarnationen är väl känt.
Men vad är då relationen till bibelsynen?
Knut Alfsvåg tar sig an denna fråga och
visar utifrån nyare Lutherforskning på
inkarnationens funktion i läran om bi -
belns klarhet. Alfsvågs diskussion utmyn-
nar i slutsatsen att termen ”klarhet” är en
metafor för Skriftens verkan på läsaren,
att dess innehåll kan upplysa läsaren. 

Espen Ottosen diskuterar, precis som
Innerdal, kunskapsteoretiska frågor ge -
nom en analys av bibelsynsfrågor i samti-
da evangelikal teologi. Han argumenterar
emot de evangelikala teologer som menar
att bibelsynen inte skall förstås mot bak-
grund av en fundamentistisk kunskaps-
teori. Å andra sidan, hävdar Ottosen, bör
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bibelsynen ej vara stöpt i en eller annan
(post-)modern form av kunskapsteori.

Tomas Bokedal berör också relationen
mellan bibelsyn och den systematiska teo-
login. Han argumenterar för att kyrkofä-
dernas syn på enheten mellan skrifttolk-
ning och trosregel (regula fidei) är ett ti -
digt uttryck för bibelteologi. Speciell upp -
märksamhet riktas mot trinitariska for-
muleringar och deras funktion i kyrkans
tidiga trosbekännelser och liturgiska ut -
tryck. 

Torleif Elgvin slår fast vikten av att lä -
sa bibeln i sin historiska kontext; detta
trots postmodernismens dekonstruktion
av text och författare. Vidare argumente-
rar Elgvin att varken en ”biblicistisk”
eller en rent religionshistorisk läsning kan
komma åt uppenbarelsedimensionen i bi -
belns texter. Han avlutar med en diskus-
sion om GTs kanonprocess för att belysa
sitt ärende.

Sist ut i academia är Hans M. Bringe -
land som analyserar den inflytelserike
teologen Ole Hallesbys skriftsyn. I fokus

står Hallesbys ”principlära” och dess 
re la tion till den kristna trosläran och eti-
ken. Bringeland visar att Hallesbys kon-
servativa bibelsyn är för sin tid ovanligt
dynamisk. I en avslutande del visar emel-
lertid författaren på några problem i Hal -
lesbys skriftsyn som delvis har sin grund i
influensen från den lutherska Erlanger-
skolans teologi. 

I forum skriver Odd Sverre Hove en
övergripande och personlig reflektion om
bibelsynsdebatten i dag och hur vi kom
hit. Till sist har vi den ansvarige redaktö-
ren, Lars Dahle, som diskuterar frågan
om det unika i en evangelikal bibelsyn
med utgångspunkt i några centrala Lau -
san nedokument.

I biblos finns en kortare annoterad
bibliografi kring numrets tema som
redaktionen har sammanställt tillsam-
mans med några av författarna. 

Tolle lege!

Stefan Lindholm
Redaktör

red@theofilos.nu
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Innleiing

Kvar kjem eit skriftsyn frå?1 Dei
færraste vil hevda at det er noko
ein er fødd med. Det synet ein

måt  te ha på Skrifta vil for dei fleste vera
no  ko som har vakse fram i kontrovers
eller dialog med dei miljøa ein har vore
aktiv i. Det heng gjerne saman med dei
intellektuelle og trusmessige impulsar ein
måtte ha fått. Det er også truleg at det er
knytt til den forkynninga ein har fått del
i. Skriftsynet vil sannsynlegvis også vera
prega av eiga lesing og høyring av bibel-
tekstar. 

Denne artikkelen har fokus på kristent
ungdomsarbeid, og særleg på kva skrift-
syn som kjem til uttrykk i den teologiske
og prinsipielle tenkinga om kristent ung-
domsarbeid, oftast kalla ”youth minis -
try” i den internasjonale, faglege diskur-
sen.2 Kva er poenget med å analysera nett -
opp denne samanhengen mellom skrift-

syn og kristent ungdomsarbeid? For det
første er kristent ungdomsarbeid ein sen-
tral praksis i kyrkja. Her skjer det mykje
forkynning og bibelformidling. For det
andre, så er det nettopp i kristent ung-
domsarbeid mange får si avgjerande pre-
ging av tru og trusovertydingar. Det er
særleg viktig dersom det ikkje er slik at
ein er fødd med eit bestemt skriftsyn. Det
bør ikkje vera kontroversielt å hevda at
dei fleste utviklar hovudprega i sitt livssyn
– og kanskje også det grunnleggjande i
sitt skriftsyn, for dei som måtte ha det – i
tida frå ein vert ungdom til ein vert (ung)
vaksen. Det er også gjennom kristent ung -
domsarbeid mange får sine mest funda-
mentale erfaringar av kva det vil seia å
vera kyrkje og kva rolle Skrifta og synet
på Skrifta spelar i det å vera ei kyrkje
sendt med evangeliet. Dette gjeld særleg
for dei som seinare vert involvert i full-
tidsteneste i kyrkja.3
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Frå dette perspektivet kunne det vore
interessant å intervjua ungdommar om
skriftsyn. Det kunne også vore interessant
å observera og analysera kva skriftsyn
som er implisitt i ulike bibelformidlings-
praksisar i kristent ungdomsarbeid. Den -
ne artikkelen har valt å fokusera på ei anna
”stemme” som formar praksisen kristent
ungdomsarbeid, nemleg bøker med eit
aka demisk sikte, som arbeider med å ut -
vikla ei teologisk grunntenking for kri-
stent ungdomsarbeid. I denne artikkelen
er det altså fokus på å analysera kva rolle
skriftsyn spelar i eit utval sentrale bøker
som utviklar teologi for kristent ungdoms -
arbeid, og kva skriftsyn som evt vert ut -
vikla i desse bøkene. Dette er bøker som i
større eller mindre grad fungerer som pre-
missleverandør for tenkinga om kristent
ungdomsarbeid, først og fremst interna -
sjonalt, men også i Noreg. Dei vert brukt
som pensumbøker på dei teologiske lære -
stadene som utdannar til teneste i kristent
ungdomsarbeid som prest, kateket, ung-
domspastor, trusopplærar eller ungdoms-
arbeidar, også i Noreg. Poenget med å
analysera nettopp desse bøkene er å ta dei
på alvor som ei avgjerande kjelde for den
teologiske forminga av dei som skal leia
og forkynna i ramma av praksisen kristen
ungdomsarbeid, som altså er ein kyrkje-
leg praksis som potensielt kan vera avgje-
rande for forminga av skriftsynet.4

Men kva er det eigentleg ein gjer når
ein analyserer slike bøker? Det store ven-
depunktet i praktisk teologi dei siste tiåra
har vore brotet med ein tanke om at prak-
tisk teologi er rein applisering av teori.
Ein del av dette handlar om eit oppgjer
med arven etter Schleiermacher og teori-
praksis-skjemaet for praktisk teologi. Eit
urgamalt argument for ei slik ”ny” til-
nærming i praktisk teologi vil vera å visa
til Prosper av Aquinitas si gamle regle:
Lex orandi est lex credendi, Lex credendi

est lex orandi. Bønas lov er truas lov, og
omvendt. Det er fleire sider ved ei slik her-
meneutisk praksis-tilnærming til (prak -
tisk) teologi, m.a. at teologisk refleksjon
inneber at vi alltid kritisk må vurdera vår
praksis, t.d. for å få innsyn i kva skriftsyn
som eksplisitt og implisitt vert utfalda der,
for så å vurdera denne praksisen mot
openberringsvitnesbyrdet i Skrifta. Eit an -
na viktig poeng er at skriftbruken, kan -
skje like så mykje, er minst like avgjeran-
de som skriftsynet i forminga av ein kris-
ten. Mykje av den akademiske refleksjo-
nen om kristent ungdomsarbeid har net-
topp eit slikt formatio-fokus, der vekta er
på korleis sentrale kristne praksisar som
bibelbruk er avgjerande for utforminga
av kristent ungdomsarbeid og for for-
minga av menneske gjennom kristent
ungdomsarbeid.5

Ein måte å organisera ein slik praksis-
analyse på er å skjelna mellom ulike teo-
logiske ”stemmer” eller formar for (prak-
tisk) teologi. Dette finn vi t.d. utvikla i
modellen ”four voices of theology.”
Denne modellen, som er utvikla av ei
gruppe engelske teologar som har drive
med aksjonsforsking knytt til kyrkjeleg
praksis, er meint å gi hjelp til å skjelna
mellom ulike teologiske ”kjelder” eller
”stemmer” og vurdera samanhengen mel-
lom dei. Dei fire stemmene, eller ulike for-
mane for teologisk refleksjon, er som føl-
gjer:

(1) Espoused theology: Det er det vi seier vi
trur på, det som motiverer vår praksis.

(2) Operant theology: Korleis praksisen
vår avslører eller openberrer vår impli-
sitte teologi.

(3) Normative theology: Den teologien
som kjem til utrykk i ein viss tradisjon
eller konfesjonell samanheng, t.d.
knytt til Skrifta eller doktrinen.
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(4) Formal theology: Teologien som vert
utvikla av profesjonelle teologar.6

Analysedelen i denne artikkelen har fokus
på den fjerde stemma i denne modellen,
nemleg ”formal theology”. Den korte
drøf tingsdelen i artikkelen, utblikket,
tema tiserer ”sømmen” mellom den fjerde
stemma og den tredje stemma, nemleg
korleis ein bør tenkja om dette i ramma
av eit evangelisk-luthersk ungdomsarbe-
id. Det tredelte forskingsspørsmålet for
denne artikkelen vert difor som følgjer: 

(1) Kva rolle spelar skriftsyn i eit utval bø -
ker om kristent ungdomsarbeid,

(2) kva skriftsyn er det evt som kjem til ut -
trykk, og 

(3) korleis bør ein forstå skriftsyn i ram ma
av eit evangelisk-luthersk ungdomsar-
beid?

Sidan det er svært få av desse bøkene som
tematiserer skriftsyn heilt eksplisitt, er det
krevjande å skulle analysera det implisitte
skriftsynet ved hjelp av meir eller mindre
treffande skriftsyn-typologiar som analy-
separameter – som t.d. biblisistisk, tradi -
sjonalistisk, konservativt, liberalt, ka -
tolsk, nyprotestantisk, reformert, evange-
lisk-luthersk skriftsyn etc. Eg vil likevel i
nokon grad gjera meg nytte av den enkle
typologien Torleiv Austad har utvikla,
der han skil mellom fire ulike typar skrift-
syn:

(1) Fundamentalistisk skriftsyn: Skrifta er
ufeilbarleg og kvart ord er inspirert av
Guds Ande. Nokre vil også tenkja at
Skrifta er ”diktert”. Gud talar direkte
til menneska både gjennom Skrifta som
heilskap og enkelttekstane i Skrifta.

(2) Openberringsteologisk skriftsyn: Gud
har openberra seg gjennom historia,
med sentrum i Jesus Kristus. Dette vit-
nesbyrdet er det Bibelen formidlar, i
menneskeleg form.

(3) Kerygmatisk skriftsyn: Skrifta er først
og fremst ei boksamling som formid-
lar Guds Ord gjennom forkynninga.
Skrifta er ikkje Guds Ord i seg sjølv,
men vert Guds Ord i forkynninga.

(4) Religionshistorisk skriftsyn: Skrifta er
ei samling religiøse dokument på linje
med andre samlingar av heilage skrif-
ter. Skriftene hare sitt særpreg, men
har ingen særskilt autoritet i høve til
andre skriftsamlingar som omtalar
menneskes tilhøve til Gud.7

I analysen vil eg også prøva å operasjona-
lisera dette ved å leita etter i kva grad og
evt på kva måte bøkene om kristent ung-
domsarbeid tematiserer og behandlar
sentrale spørsmål knytt til skriftsynet,
som t.d. korleis ein forstår Bibelen og dei
bi belske forteljingane si rolle i kristent
ungdomsarbeid, korleis ein forstår Bibe -
lens autoritet i høve til tradisjonen, korle-
is ein evt forstår Bibelen som inspirert og
eller ufeilbarleg (ord for ord), korleis ein
vurderer samanhengen mellom Bibelen
og Guds openberring, korleis ein evt fors-
tår tilhøvet mellom GT og NT, og korleis
ein i skriftsynet evt skjelnar mellom GT
og NT. Men sidan det er få av bøkene
som omhandlar skriftsyn direkte, er det
ikkje sikkert at det er mogeleg å finna
svar på fleire av desse spørsmåla.

Analyse
I utvalet av bøker til analysedelen har eg
lagt vekt på tre utvalskriterier: For det
førs te har eg valt ut bøker som i større
eller mindre grad fungerer som premiss -
leverandørar for den teologisk-prinsipiel-
le tenkinga om kristent ungdomsarbeid.
For det andre har eg lagt vekt på å velja
bøker som kan vera eigna til å kasta lys
over problemstillinga. For det tredje har
eg prøvd å få til ei viss breidde i utvalet,
både i høve til profil, og i høve til kon-
tekstuell og konfesjonell bakgrunn. Bøke -
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ne som her vert analyserte er difor eit
rimeleg representativt utval innanfor
”youth ministry”-sjangeren. Av plassom-
syn for presentasjonen i artikkelen er det
mange bøker eg har analysert med omsyn
til det implisitte skriftsynet som ikkje vert
presenterte her, først og fremst fordi dei
motiva som kjem til uttrykk er dekkja inn
gjennom dei bøkene som her vert presen-
terte. 

I første del av analysen vil eg ta for meg
to typiske ”pensumbøker” for kristent
ungdomsarbeid. Begge bøkene vert nyt ta
som innføringsbøker ved fleire akademis-
ke institusjonar som underviser i kris tent
ungdomsarbeid (”youth ministry”). Den
eldste av desse to bøkene er skrive med
utgangspunkt i ein amerikansk kontekst.
Boka Starting Right (2001), er ei akade-
misk handbok for innføring i kristent
ungdomsarbeid på tvers av ulike kyrkje-
samfunn, og der forfattarane også repre-
senterer ei etter måten stor breidde i teo-
logisk profil.8 Her manglar det heller ik -
kje på breidda av tema som vert løfta
fram – ungdomsarbeid i eit kyrkjehisto-
risk perspektiv, ungdomsarbeid og utvik-
lingspsykologi, innovasjon og kristent ung -
domsarbeid, kristne praksisar og kristent
ungdomsarbeid, fellesskap og kristent ung -
domsarbeid, familie og kristent ungdoms-
arbeid etc. Det påfallande ved boka er at
skriftsyn og skriftsynsrelaterte tema nes-
ten ikkje vert drøfta. Kanskje er det den
breie økumeniske ramma, og ein mogeleg
innebygt frykt for det som kan framstå
som teologisk konfliktstoff i ei felles, øku-
menisk bok om kristent ungdomsarbeid,
som gjer at skriftsyn og bibelbruk ikkje er
tematisert spesielt. Dei gongane Skrifta og
skriftsynsrelatert problematikk dukkar
opp er det helst implisitt og i samanheng
med andre tema, ikkje som eige tema, t.d.
i høve til disippelskap, død, kulturell end-
ring, bønn, dei fattige, leiarskap og evan-

gelisering. Det er ikkje mogeleg å lesa eitt
skriftsyn ut av desse meir sporadiske tilvi-
singane til skriftsynet, men dei få døma
som er drar helst i retninga ev eit open-
berringsteologisk eller kerygmatisk skrift-
syn.9

Noko av det same ser ein i ei heilt ny
bok frå 2014, Christian Youth Work in
Theory and Practice. Denne boka har
utgangspunkt i ein britisk kontekst, men
har forfattarar frå dei fleste verdsdelar, frå
ein stor breidde av konfesjonar og også ei
breidde i teologisk profil.10 Boka siktar
mot å ta over rolla Starting Right har hatt,
nemleg som ei handbok eller innførings-
bok for dei som skal få utdanning i kri-
stent ungdomsarbeid. Boka har ei rekkje
kapittel om ulike sider ved det å driva
kris tent ungdomsarbeid – som ungdoms-
kultur, teologi, utviklingspsykologi og
ung  dom, kyrkja, relasjonar etc. Bibelen og
særleg skriftsyn, er nesten ikkje temati-
sert.11 Bibelbruk og skriftsyn vert i staden
tematisert meir implisitt i dei kapitla som
undersøkjer kva rolle teologisk refleksjon
bør spela i kristent ungdomsarbeid. Ty -
pisk her er Graham Stantons respons til
Jeremy Thomson, der Stanton tek til orde
for å skjelna mellom Skrifta som ”the
source of theology” medan tradisjon,
erfaring og fornuft er ”resources for the-
ology”. I denne samanhengen viser Stan -
ton også til ”the authority of Scripture,”
men utan at det vert utfalda vidare. Det er
i staden fokus på Skrifta som Guds sjølv -
openberring i Kristus (som person). Så
verken her eller på andre stadar i denne
økumenisk breitt anlagte handboka er det
nokon som tek til orde for meir biblisis-
tiske tilnærmingar til Skrifta.12

Teologisk refleksjon om kristent ung-
domsarbeid er, som vi alt har sett, ofte
øku menisk anlagt, og tematiserer i liten
grad korleis den konfesjonelle konteksten
pregar tenkinga om kristent ungdomsar-
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beid.13 Likevel er det viktig å sjå på korle-
is nokre av dei viktigaste premissleveran-
dørane for tenkinga om kristent ung doms -
arbeid, med ulike konfesjonell bakgrunn,
tematiserer skriftsynsproblematikk. Bert
Roeb ben, professor ved universitetet i
Dort mund i Tyskland og den leiande ka -
tols ke teologen innanfor ”youth minis -
try”-feltet, målber i boka Seeking Sense in
the City (2009) ein variant av eit openber-
ringsteologisk skriftsyn og argumenterer
for at Skriftas normativitet ligg i framti-
da: ”The Bible is not an objective obser-
vation-post from the past from which the
religious experience of today should be
assessed. The Bible needs to ”be done” in
the future.”14 Roebben prøver å utvikla
ein meir induktiv religionspedagogikk i
dia log med systematisk teologi for å ta
ung dommars erfaringar på alvor. Hans
hovu dpoeng er at bibelske grunn-narrativ
– som exodus, tid og eschaton, identitet
festa i takksemd, disippelskap, skaping,
frigjering, kall, synd, mot, og tørst etter
evig liv – kan gi avgjerande hjelp til å for-
tolka menneskelege nøkkelerfaringar.15

Roeb ben opponerer i boka mot ei for
kognitiv tilnærming til bibelundervisning
for ungdom, som han også indirekte kop-
lar til konfesjonelle og institusjonelle
språkspel. I staden tek han til orde for å
forstå bruken av Skrifta i kristent ung-
domsarbeid som eit levande narrativ som
verkar identitetsformande for eit fortolk-
ningsfellesskap.16

Den amerikanske metodisten Kenda
Crea sy Dean, professor på Princeton The o -
 logical Seminary, har gitt ut fleire bøker
om kristent ungdomsarbeid som har vor -
te toneangivande for tenkinga om kristent
ungdomsarbeid, t.d. The Godbearing Life
(1998), Practicing Passion (2004) og
Almost Christian (2010). Her tek ho til
orde for at kristent ungdomsarbeid i det
post-kristne Vesten må gi unge eit møte

med ei levande og lidenskapleg kvardags-
tru. Denne trua vert utvikla gjennom eit
fellesskap som lever i og av kristne prak-
sisar (som t.d. nattverd, bøn og vitnes-
byrd) som er forma som ”a cruciform
pattern of self-giving love.”17 Dean bru-
kar mange bibelske narrativ og metafo-
rar, både frå GT og NT, aktivt i hennar
kreative og konstruktive nytenking av dei
teologiske rammene for kristent ung-
domsarbeid. Likevel unngår ho spørsmål
og tema som direkte tematiserer skriftsyn,
sjølv om ho appeller til at ein i kristent
ungdomsarbeid må ”claim a peculiar God-
Story,” noko som det kanskje er mogeleg
å forstå som ein posisjon mellom eit open -
berringsteologisk og kerygmatisk skrift syn.18

Det som pregar Deans tenking, og som er
typisk for veldig mykje av tenkinga
innanfor kristent ungdomsarbeid er at ho
argumenterer for at kristent ungdomsar-
beid må læra frå missiologien. Det er Bi be -
lens misjonale narrativ som er den para-
digmatiske grunnforteljinga for kristent
ungdomsarbeid i ein meir eller mindre
post-kristen vestleg kontekst, og med
dette misjonale narrativet som grunn-
mønster vil oftast inkarnasjonen verta mo -
dell for kristent ungdomsarbeid: ”Seeking
to imitate God`s own missional strategies,
youth ministers (and youth ministry lite-
rature) overwhelmingly advocate incar-
national ministries with young people –
with varying degrees of theological sophis -
tication and success.”19 I den grad Dean
tematiserer Skriftas autoritet, så er det
nettopp som eit slikt sendingsnarrativ, at
mennesket er sendt til noko som er større
enn det sjølv, til ein kjærleik større enn
seg sjølv. Det er denne forteljinga om
Guds handling gjennom Kristi grensebry-
tande og sjølvgivande kjærleik som Dean
appellerer til. Det er ei forteljing det, i føl-
gje Dean, er verdt å gi seg hen til: ”This is
what an incarnational view of mission
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looks like: the human translation of divi-
ne action into the world.”20

Felles for både Dean og Roebben er at
dei understrekar kor viktig det er, særleg i
møte med identitetssøkjande unge men-
neske, å forstå Skrifta som narrativ, som
ei potensielt identitetsskapande forteljing.
Ein som utviklar dette perspektivet vidare
i høve til kristent ungdomsarbeid er den
ame rikanske metodisten Fred P. Edie,
pro fessor ved Duke Divinity School. Edie
skriv ut frå den meir liberale og kulturkri-
tiske Emory-tradisjonen. I boka Book,
Bath, Table, and Time (2007), tek han, ved
hjelp av den liturgiske teologen Gordon
Lahtrop si ordo-tenking om kristen guds-
tenestefeiring,21 til orde for følgjande: ”I
propose to foster biblical literacy by crea-
ting the conditions and employing the
pedagogies for the Bible to be properly
encountered as narrative, one that tells
the story of God`s redemption of the
world.”22 Elles tematiserer Edie ikkje
skriftsyn heilt direkte, men han tematise-
rer absolutt skriftbruk. Han vil med boka
si utfordra til å forstå Bibelen som noko
som heng organisk saman med kyrkjas
andre ting (som t.d. dåp og nattverd og
tidspraksis). Edie appellerer difor til å ut -
vikla eit kristent ungdomsarbeid der ein
”read and perform the Bible as story.”23

Denne tilnærminga er det også mogeleg å
forstå som ein krysning av eit openber-
ringsteologisk og kerygmatisk skriftsyn,
slik som ein anar tendensar til hos Dean.

Alle figurantane vi har sett på til no
har kome frå det som i ein amerikansk
kon tekst vert omtalt som Mainline Chur -
ches. No skal vi sjå på eit bidrag frå ein
”youth ministry-teolog” som kjem frå den
meir konservative og evangelikale delen
av amerikansk kyrkjeliv, nemleg Walt
Mueller. I boka Engaging the Soul of
Youth Culture (2006) reflekterer Mueller
til liks med alle som arbeider teologisk

med kristent ungdomsarbeid over korleis
ein skal handtera spenninga mellom den
samtidige (ungdoms-)kulturen og kyrkjas
oppdrag og tradisjon. Mueller drøftar
først kyrkjas rolle, men han går så vidare
til å sjå på korleis ein skal forstå Bibelen i
relasjon til ungdomskulturen. Han åtva-
rar mot å lesa inn i Bibelen det vi ønskjer
å høyra, og særleg går han til åtak på
kristne amerikanar som tenderer mot ei
”bunker”-forståing av Bibelen og den krist -
ne tradisjonen, der ein trur det er mogeleg
å halda seg (berre) med særleg kristne
alternativ, som t.d. kristen musikk og
film.24 Dette meiner Mueller lett kan føra
til ei dualistisk livshaldning, som ikkje er
bibelsk, sidan ”the Scriptures were writ-
ten from the perspective of a Hebrew
world view that didn`t separate life into
categories of things that were spiritual and
things that were not.”25 Mueller identifi-
serer i staden, ved hjelp av John Stotts
konsept ”evangelical integrity,” ei anna
hovudutfordring for kristent ungdomsar-
beid, nemleg korleis unge menneske som
les Bibelen skal greia å finna ein veg
”through the confusing moral ambiguity
thrown at them by our post-modern cul-
ture on a daily basis.”26 Sjølv om Mueller
skil seg frå dei tre førre figurantane ved å
bruka eit noko anna språk og også tema-
tisera det han forstår som samtidas forvir-
rande moralske ambivalens, er det flest
lik skapar: Alle er opptekne av at kristent
ungdomsarbeid er inkarnatorisk og rela -
sjonelt.27 Og i den grad skriftsyn vert
aktua lisert som tema, så er det som del av
ein større kontekstuell, teologisk reflek -
sjon, og ikkje som eiga sak, eller som den
store saka som alt anna avhenger av. Som
dei andre, brukar Mueller bibelske narra-
tiv aktivt. Særleg er det Paulus som vert
brukt, og som ein inspirasjon til kristent
ungdomsarbeid viser Mueller til at Paulus
si teneste var kjenneteikna av ”faithfull-
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ness and flexibility” i møte med utford-
ringane frå samtidskulturen.28 Muellers
avsluttande bruk av N.T. Wrights kom -
men tarar om Paulus sin tale på Areo pa -
gos er difor på mange måtar ei god opp -
summering for korleis mange innan kri-
stent ungdomsarbeid tenkjer om spen-
ninga mellom Skrifta og kulturen:

Affirmation, confrontation, and out -
flanking opposition: If you want to
interact with and transform your
culture, study the Areopagus speech
and see how Paul went about his
task, then go and do likewise – if
you dare. Affirm what you can and
should be affirmed, confront what
can and must be confronted, and
outflank that which is looking in
the right direction, but which then
turns back and settles for second
best.29

Totalt sett ligg også dei eksplisitte og im -
plisitte refleksjonane over skriftsyn hos
Mueller helst i krysningspunktet mellom
eit openberringsteologisk og kerygmatisk
skriftsyn.

Ei av dei svært få bøkene om kristent
ungdomsarbeid som heilt direkte temati-
serer skriftsyn er Andrew Roots vesle
bok, Taking Scripture to Youth Minis -
try.30 Root er professor ved Luther Semi -
nary St. Paul, Minnesota og er truleg den
mest innflytingsrike forfattaren innanfor
”youth ministry”-feltet i dag, også inter-
nasjonalt. Han er oppvaksen i den kon-
servative, lutherske Missouri-synoden,
men han er no medlem i ein presbyteri-
ansk kyrkjelyd, der kona er pastor. Root
argumenterer i boka si for at ungdom-
mens og samfunnets syn på kunnskap har
endra seg. Tidlegare var kunnskap noko
som i større grad vart tradert ovanfrå og
nedover. No er kunnskap vorte ”demo-
kratisert,” også fordi kunnskapen ofte er
lett tilgjengeleg. Dette skiftet i synet på
kunnskap gjer at ein ikkje kan nærma seg

Bibelen som ei informasjonskjelde, evt
oppslagsbok, hevdar Root. Ein kan ikkje
tenkja at Bibelen er noko som skal for-
midlast i rein form ”nedover,” nettopp
for di kunnskap er ”something to play
with, something you interact with, some -
thing you construct meaning with,” argu-
menterer han.31 Med utgangspunkt i ei
parallell lesing av ungdomskulturen og
forteljinga om Filip og den etiopiske hoff-
mannen (Apgj 8, 26-40) argumenterer
Root for at ungdommar er ”hermeneutis-
ke dyr” som forsøker å fortolka verda dei
lever i for å sjå om ho gir meining. Frå
det te perspektivet er det viktig å halda
fast at Bibelen ikkje er Gud sjølv, men lin -
sa som gjer det mogeleg for oss å sjå Guds
handling i verda. Ungdommar må difor
ikkje berra læra seg om ting som står i
Bibelen, men dei må læra å bruka Bibelen
som ei linse dei kan tolka livet med i lys
av Guds handling i den krossfeste Kristus:
”Young people need to encounter God,
and the Bible can function (it can unique-
ly function) to reveal the triune God. But
the Bible itself is not the triune God,”
understrekar Root. 

Root går vidare til å drøfta Skriftas
autoritet. Her argumenterer han for at ein
ikkje tar Skriftas autoritet på alvor ved å
prøva å dekkja over eller oppheva para-
doksa i den kristne trua og i Bibelen. I sta-
den vil han at vi skal læra ungdom å gi
seg hen til desse paradoksa:

The contradiction of the Bible is
that the story of divine action co -
mes to us in a book that is simply,
and profoundly human. The Bible
was like all other books, and it con-
tains all the shortcomings and falli-
bilities of any written text. Like the
natures of Jesus, the nature of the
biblical text is fully and completely
human. It is a human book written
by human hands. Unlike Islam`s un -
der standing of the Koran, Christia -
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nity never contends that its sacred
book fell out of heaven. The Bible
is a 100 percent human book. (…)
At the same time, the Bible is total-
ly divine in terms of what it does or,
maybe better, in terms of how God
uses it to accomplish something
extraordinary.33

Med dette som utgangspunkt understre-
kar Root kva Bibelen ikkje er: Ho er, i føl-
gje Root, ikkje ei ”divine reference book”
som gir deg enkle, mekaniske løysingar
på alle livets utfordringar. Ho er ikkje ei
historiebok. Ho er heller ikkje, eller i alle
fall ikkje først og fremst, ei bok som kne-
set ei rad med overordna prinsipp.34 I sta-
den framhever Root, ved å visa til Karl
Barth, at Bibelen er Guds ord, fordi ho er
eit vitnesbyrd, eit teikn som peikar til Guds
handlingar i fortid, notid og framtid.
Bibelen er teiknet Gud brukar for å peika
på Gud sjølv, på Guds handling i verda.35

Root utfaldar vidare ei ganske klassisk
tre faldig forståing av Guds Ord: Bibelen
(boka) er Guds Ord, fordi ho er det skriv-
ne ordet som ber vitnesbyrd om Ordet
som vart menneske. For det andre er Je -
sus Guds Ord, fordi Jesus fullt og heilt
presenter kven Gud er. For det tredje viser
Root til det forkynte Ordet. Dette forstår
han som ”the action of taking the biblical
text, dwelling on how God moves in our
context, and speaking this to others.”36

Med dette som bakgrunn, argumenterer
Root for at Bibelen som bok ikkje har
nokon autoritet i seg sjølv, fordi ”the
Bible`s authority is conditioned by its abi-
lity to relay God`s action – this is what
makes it unique from all other books.”37

Heilt til slutt i boka utfaldar Root kva
konsekvensar dette bør få for bibelbruk i
ungdomsarbeid. Han hevdar at dersom
Bi belen er ei bok som openberrar den le -
vande Gud, så må måten vi les Bibelen på
leia oss til eit liv som gir eit møte med den

levande Gud. Å lesa Bibelen bør leia oss
inn i vår verd der Gud handlar, ikkje til
verda bak teksten (som endestasjon).
Difor bør Bibelen også lesast i fellesskap
som eit pågåande drama vi er inviterte til
å delta i, avsluttar Root.38 Hos Root finn
ein naturleg nok eit meir eksplisitt skrift-
syn uttrykt, men totalt sett skil ikkje dette
skriftsynet seg dramatisk frå dei andre
forfattarane vi har sett på. Root tek ut -
gangspunkt i eit openberringsteologisk
prega skriftsyn, og utfaldar dette i høve til
skriftbruken mot ein, vidt forstått, keryg-
matisk kontekst.

Med boka til Andrew Root som eit
heiderleg unntak viser gjennomgangen av
bøker om kristent ungdomsarbeid at
bibelbruk, og særleg skriftsyn, i svært lite
grad er tematisert eksplisitt i desse bøke-
ne. Dette ser også til å gjelda norske bi -
drag til sjangeren.39 Dei tydelege unntaka
er bøkene frå Andrew Root, Unpacking
Scripture in Youth Ministry (2012) og The
Theological Turn in Youth Ministry
(2011). Det er på mange måtar påfallan-
de, og det representerer ei utfordring at så
få av bøkene innafor denne sjangeren i
det heile tematiserer skriftsyn eller skrift-
synrelaterte spørsmål. For nokre av bøke-
ne kan det kanskje ha med kva som er
hovudfokus for boka. Denne analysen av
det implisitte skriftsynet i bøker om kri-
stent ungdomsarbeid må difor konklude-
ra med at det ikkje er dekning for å hevda
at denne litteraturen opererer med ei
foundationalist-tese som hevdar at alt er
avhengig av skriftsynet. Dette gjeld også
bøker med eit meir konservativt utgangs-
punkt. Det er tvert i mot slik at skriftsyns-
relaterte spørsmål først og fremst dukkar
opp når det er ei ”sak” som krev det. Her
finst det ein viss korrespondanse til den
lutherske tradisjonen, der skriftsynet
ikkje er ein eigen trusartikkel (jf Con fes -
sio Augustana), men noko som vert tema-
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tisert i ramma av andre praksisar eller
pro blemstillingar. Det er ikkje eit eiga
punkt for seg sjølv. Det er altså ikkje slik
i desse bøkene om kristent ungdomsar -
beid at skriftsynet er grunnsteinen som all
teologisk refleksjon om kristent ung-
domsarbeid byggjer på. Det ser ut til å
gjelda for bøker frå ulik konfesjonell og
teologisk bakgrunn.

I tillegg har denne analysen vist at det
også er svært vanskeleg, om ikkje umoge-
leg, å finna bøker som omhandlar kri-
stent ungdomsarbeid frå eit akademisk
per spektiv og som også forfektar eit meir
biblisistisk prega (fundamentalistisk)
skrif tsyn. Dette kan ha noko med at stor-
parten av dei som arbeider akademisk
med kristent ungdomsarbeid på eit eller
anna vis opererer i grensesnittet mellom
ulike tradisjonelle protestantiske kyrkje-
samfunn, eller i ein meir kulturopen evan-
gelikal tradisjon, eller ein kulturopen ka -
tolsk tradisjon. Interessant nok er det den
forfattaren som skriv med eit tydelegast
luthersk utgangspunkt som også tydele-
gast tematiserer skriftsyn som ei eiga sak
– Andrew Root. Men sjølv i meir kon-
servative bidrag, som t.d. det frå Walt
Muel ler, er det få teikn til å utvikla ei bib-
listisk livssyn. Det har ikkje vore mogeleg
å finna bidrag innanfor denne diskursen
som hevdar at Bibelen er ufeilbarleg (i
alt). I staden finn ein i dei fleste bidrag ein
offensiv og tillitsfull bruk av bibelske nar-
rativ, frå både GT og NT, for å adressera
utfordringa med korleis kyrkja og kri-
stent ungdomsarbeid kan gi avgjerande
hjelp til ungdom med å utvikla identitet.
Oftast vil bruken av desse bibelske narr-
ative vera som ei typologisk, allegorisk el -
ler metaforisk skrifttolking. Analysen har
også vist at sjølv om fleire av desse bidrag
både kreativt og kritisk arbeider med
Bibelen og dei bibelske forteljingane si
rolle i kristent ungdomsarbeid, og delvis

også korleis ein forstår Bibelens autoritet
i høve til tradisjonen og samtidskulturen,
så er det svært få av bidraga, med unntak
av Root, som tar for seg meir typisk
skriftsynsproblematikk som korleis ein
evt forstår Bibelen som inspirert og eller
ufeilbarleg (ord for ord), korleis ein vur-
derer samanhengen mellom Bibelen og
Guds openberring, og korleis ein evt fors-
tår tilhøvet mellom GT og NT i høve til
skriftsyn.

Men det som er påfallande er plasse-
ringa av bibelbruken i ein tydeleg samti-
dig kultur-kontekst. Interessa for samtids-
kulturens rolle i høve til kyrkja og kri-
stent ungdomsarbeid er noko som i større
eller mindre grad pregar all tenking om
kristent ungdomsarbeid. Kristent ung-
domsarbeid som kyrkjeleg praksis er
tydeleg situert i spenninga mellom kyrkje-
leg tradisjon og den framveksande popu-
lærkulturen. For mange vert det då ut -
fordrande korleis ein skal forstå Bibelens
autoritet i høve til spenninga mellom tra-
disjon og situasjon. Sentralt for dei fleste
forfattarane innanfor ”youth ministry”-
sjangeren er erkjenninga av at teologisk
refleksjon om kristent ungdomsarbeid og
i kristent ungdomsarbeid skjer i ei uunn-
gåeleg hermeneutisk bryting i spenninga
mellom Guds sjølvopenberring i Kristus
(evangeliet) og samtidskulturen som ram -
me og stad for mottaking av dette evange-
liet. Andrew Root er den som tydelegast
og mest utførleg tematiserer dette, både
frå eit meir ålment hermeneutisk perspek-
tiv og frå eit meir spesifikt skriftsyns-per-
spektiv. I det avsluttande utblikket vil eg
kort vidareutvikla nokre av motiva til
Root, særleg det som er knytt til å gi rom
for paradoks og spenning i bibelbruk og
bibelfortolking i kristent ungdomsarbeid.
Dette er ikkje å forstå som eit fyldestgje-
rande arbeid med skriftsyn og skriftbruk
i ein evangelisk-luthersk tradisjon, men
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det er ei forsøksvis utfalding av eit sen-
tralt motiv for skriftsyn og skriftbruk i
kris tent ungdomsarbeid, nemleg den her-
meneutiske spenninga som ligg i det å ta
både den guddommelege openberringa
som Skrifta vitnar om på alvor, og den
menneskelege erfaringa på alvor. Eg vil i
det følgjande argumentera for at nettopp
det er eit sentralt moment i ein evange-
lisk-luthersk bibelhermeneutikk, og det er
nettopp ved å erkjenna dette som ei  spen-
ning at det kan vera mogeleg å utvikla ein
slitesterk hermeneutikk for skriftbruk og
skriftsyn i kristent ungdomsarbeid.

Utblikk
Vi har sett at bøker om kristent ungdoms-
arbeid ofte har fokus på den erfarte spen-
ninga mellom samtidskulturen (populær-
kulturen) og den kyrkjelege tradisjonen. I
kraft av kyrkjas misjonsoppdrag og det
kontekstuelle imperativ, både forstått som
kulturell relevans men også som stade -
igengjering av evangeliet, handlar det om
å identifisera og kritisera nettopp denne
spenninga. Det er ikkje berre tenkt som ei
ytre spenning, men som ei spenning som
også formar identiteten til den fortolkan-
de – i dette tilfellet ”the youth minister.”
På kva måte kan eit evangelisk-luthersk
skriftsyn respondera på utfordringa som
denne spenninga representerer?

Ei av dei gamle salmane som også har
vorte svært populær som lovsong i kri-
stent ungdomsarbeid er salma Deg å få
sko de. Deg å få skode er ei omsetjing av
salma Be Thou my Vision. Det er ikkje
poenget her å utfordra Arve Brunvolls
nors ke omsetjing av Be Thou My Vision,
men akkurat dette ”slagordet” fangar på
ein presis måte opp det som er program-
met i mykje samtidig, praktisk teologi.
Teo logisk refleksjon er å delta i Guds
gjer ning i dag. Praktisk teologi er ei bøn,
om at Gud må vera vårt syn: Be thou my

vision. Det er ”participation in God.” Eg
heiar på mange måtar på den pågåande
fokusendringa i praktisk teologi, at teolo-
gi handlar om å delta i og sjå etter den tre -
einige Guds gjerning i verda i dag, eller
”Discerning Christopraxis” som Root om -
talar det som i Theological Turn in Youth
Ministry.40 Men for at dette ikkje skal bli
ei form for theologia gloriae, så er ein
avhengig av at eit slikt hermeneutisk pro-
gram held seg med ei viss anfekting, med
eit tentatio, ei erkjenning av den herme-
neutiske spenninga det er å skulle sjå et ter
Guds nærvær i verda. I boka Reclaiming
the Bible for the Church framhevar den
amerikanske, lutherske teologen Robert
W. Jenson nettopp dette: ”Reading Scrip -
ture closely and seriously means struggle,
because lives and behavior are at stake
and folk are not going to let us off with
evasions. (…) The struggle itself is the
hermeneutical principle.”41 Jenson lånar
tentatio-termen frå Martin Luther og
hans utfalding av kva som formar ein teo-
log. I følgje Luther er forminga av ein teo-
log, og med det ein kvar kristen, noko
som skjer i vekslinga mellom bøn, fordju-
ping og anfekting – eller  oratio-mediatio-
tentatio. Så sjølv om vi, i ramma av kri-
stent ungdomsarbeid eller andre kyrkje -
lege praksisar, ber ”Herre, gje meg dine
augo!” eller ”Be Thou My Vision”, så
kan vi ikkje triumfalistisk slå fast at det
faktisk er slik det absolutt er. Vi kan ikkje
påberopa oss uforbehalden tilgang til ei
forståing av Guds røyndom. Vi må halda
oss både med ein positiv teologi (katafa-
tisk), av det som er mogeleg å seia om
Gud, og ein negativ (apofatisk) teologi,
om det vi ikkje kan seia om Gud. For -
handlinga mellom desse er også ein form
for tentatio.42

Det er difor heilt avgjerande å forstå
både kristent ungdomsarbeid og (ut-)dan-
ning til teneste i kristent ungdomsarbeid
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som ei karakterformande verksemd. Den
teologiske treninga som vert bydd fram
gjennom bøker om kristent ungdomsar-
beid er ein del av dette, men må leva i
samspelet mellom, og brytninga mot, dei
andre teologiske stemmene (sjå ”four voi-
ces”-modellen tidlegare i artikkelen) og
andre kyrkjelege praksisar som bøn, natt-
verd, lovsong og gjestfridom. 

Denne artikkelen har fokusert på sam -
anhengen mellom praksis og skriftsyn. I
luthersk samanheng har ein ofte under-
streka at Skriftas autoritet vert hevda best
ved å utfalda Skriftas innhald.43 Korleis
skal ein forstå dette i tenkinga om kristent
ungdomsarbeid? Denne artikkelen har
ana lysert skriftsyn i ramma av ein spesiell
akademisk praksis, nemleg ”formal the-
ology” om kristent ungdomsarbeid, her
forstått som implisitt skriftsyn i bøker om
kristent ungdomsarbeid. Men den akade-
miske praksisen ”youth ministry,” er ikkje
ein tilfeldig akademisk praksis som eksis-
terer for seg sjølv. Det er ein teologisk,
akademisk praksis, som er del av noko
større, av kyrkjas kjernepraksis – nemleg
menneske som er sendt med Ordet,
Kristus til verda. Det same poenget
understrekar også den konservative teolo-
gen Reinhard Hütter:

As a distinct practice, however, it
(theo logy) cannot do justice to this
“end” in some abstract, “autono-
mous” freedom over against the
church, but only by participating in
the salvific-economic telos of the
church as the public of the Holy
Spirit such that by being qualified
by and thus bindingly oriented to -
ward the biblical canon, doctrina,
and the core church practices, it
allows itself through engagement in
its own, distinct activity to be rapt
ever anew in God`s freedom.44

Difor er praksisen ”youth ministry”,
her forstått som ”formal theology”, noko

ein må forstå som ei teneste for Guds
pågåande handling i verda. Det herme-
neutiske arbeidet som den teologiske
refleksjonen står for hjelper til å utrusta
og å utfordra. Utfordringsdelen handlar
mykje om å drøfta kritisk korleis ei kvar
tid, og eit kvar ungdomsarbeid for den
saks skuld, projiserer sitt Jesus-bilete inn i
fortolkinga. Det er umogeleg å ikkje gjera
det. Det viktige er faktisk å etablera eit
sjølvkritisk forhold til det. Her har teol-
ogien og den teologiske utdanninga, slik
t.d. Root teiknar det opp, ei viktig rolle å
spela, også i høve til kristent ungdomsar-
beid. 

Korleis bør ein så forstå skriftsyn og
skriftbruk i ramma av eit evangelisk-luth -
ersk ungdomsarbeid? Skrifta gir oss Or -
det. Men Bibelen er ikkje ei rein opp -
skriftsbok eller ein svart boks. Skrifta er
dynamisk, kraftfull, og levande. Først og
fremst gir Skrifta oss Kristus, slik at vi
skal gå ut i all verda for å gjera alle men-
neske til læresveinar. Dette misjonale di -
sip pelperspektivet er noko som vert delt
av dei aller, aller fleste som skriv bøker
om kristent ungdomsarbeid, om enn no -
ko med litt ulik vektlegging. Eit skriftsyn
som fører til ei kyrkje som ikkje i praksis
deler dette evangeliet om den oppstadne –
evt ein rein vedlikehaldsstrategi for kyrk-
ja – kan i lengda bli ”ubibelsk.” Eller om
vi fører dette endå vidare: Kva skriftsyn er
det som ikkje brukar mykje av tida på å
hjelpa dei fattige og kjempa mot urett?
Som ikkje står opp for at vi så radikalt
svikter forvaltinga av skaparverket? Med
andre ord: Vårt skriftsyn vert avslørt i
praksis. Det er også eit tydeleg poeng, om
enn tidvis implisitt, i litteraturen om kri-
stent ungdomsarbeid.

Ei evangelisk-luthersk forståing av
skrift synet si rolle i kristent ungdomsar-
beid bør difor vera festa i ei inkarnatorisk
forståing av Skrifta, og i oppdraget kyrkja
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og kristent ungdomsarbeid har som for-
midlar. Det inneber også å adressa den
hermeneutiske spenninga mellom sam-
tidskultur og tradisjon ved å utsetja seg
for det ein kunne kalla for Skriftas sjølv-
vitnesbyrd. Det er ikkje rom for å drøfta
dette utførleg, men her vil eg berre fram-
heva det kvart av evangelia sluttar med,
og for den saks skuld det Apg.gj. startar
med, nemleg ei sending – ei misjonsbefa-
ling. Denne er litt ulikt formulert i dei uli -
ke evangelia, men siktemålet er veldig
tydeleg, slik det er formulert t.d. i Luk 24:
Så sa han til dei: ”Dette var det eg tala til
dykk om medan eg endå var saman med
dykk, at det måtte oppfyllast, alt det som
står skrive om meg i Moselova, hos pro-
fetane og i Salmane.” Så opna han for -
standen deira så dei kunne skjøna skrifte-
ne, og han sa til dei: ”Slik står det skrive:
Messias skal lida og stå opp frå dei døde
tredje dagen, og i hans namn skal omven-

ding og tilgjeving for syndene forkynnast
for alle folkeslag; de skal byrja i Jeru sa -
lem. De er vitne om dette.” Siktemålet med
Skrifta, Skriftas sentrum og mål, er altså
ei inkarnatorisk fundert sending til verda
for å forkynna det nye livet i Kristus som
vitnesbyrd. Eit evangelisk-luthersk fun-
dert skriftsyn, i ramma av kristent ung-
domsarbeid eller andre stader, er difor
ikkje først og fremst ei intellektuell aprio-
ri-forståing av korleis ein skal forstå
Bibelen som bok, men det er ein dyna-
misk del av det å stadig tolka livet og alle
livets spenningar i lys av den treeinige
Guds gjerningar i Kristus, i fortid, notid
og framtid. Det handlar om den karakter-
formande verksemda det er å utvikla syn
for Kristi nærvær i vår verd gjennom å
høyra og fortelja, å lesa og la seg lesa av,
den store og levande forteljinga som
Bibelen ber vitnesbyrd om. 
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SUMMARY: This article analyses the implicit understanding of the authority of Scripture in
a selection of books articulating a theology for youth ministry. The most important finding
seems to be that questions concerning the authority of Scripture seldom shape the theological
reflections in books on Christian youth ministry. This should call for a need to develop this
reflection further. The article therefore develops a more constructive Evangelical-Lutheran
response, where understanding the interpretive work of understanding Scripture as tentatio,
a her meneutic struggle, is emphasized.
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Temaet for denne artikkelen er den
systematisk-teologiske innplasse-
ringen av bibelsynet. Jeg skal re flek -

tere rundt hvilken rolle vår bruk og for -
ståelse av Bibelen spiller i et større syste-
matisk-teologisk rammeverk.1 Med andre
ord, hvilken betydning har bibelsynet i en
helhetlig systematisk teologi? Jeg tenker
da både på hvilken mening eller funksjon
bibelsynet har i helheten, og på hvor vik-
tig eller sentralt det er i forhold til andre
teologiske temaer. Jeg vil argumentere for
en koherensteoretisk anlagt systematisk
teologi der Skriften og skriftsynet inngår
som en viktig komponent, men der troens
primære innhold er den treenige Guds
åpenbaring og frelsesgjerninger i Jesus
Kristus. Denne har teoretiske og apologe-
tiske fortrinn fremfor en tradisjonell
aksiommodell der en lære om Skriftens
sannhet eller ufeilbarlighet er teologiens
ikke-etterprøvbare hovedforutsetning. 

Den konkrete foranledningen for
artik kelen er debatten i den kristne dags-

pressen, særlig representert ved avisen
Da gen, knyttet til NLA Høgskolens bibel-
syn, høsten/vinteren 2013-2014. Under -
teg nede ble selv dratt med i den gjennom
et intervju og tre påfølgende debattinn-
legg.2 NLA Høgskolen er en privat kris-
ten høgskole med en stor fagportefølje
som inkluderer teologistudier, og eies av
flere lutherske organisasjoner i Norge
med en hovedsakelig konservativ evange-
lisk-luthersk teologisk profil, men det er
også visse spenninger innad mellom disse
når det gjelder spørsmål relatert til bibel-
syn.3 Spenninger knyttet til holdninger og
kunnskapsnivå blant lekfolk tilknyttet
disse organisasjonene og ansatte på NLA
eller andre deltakere i den akademiske
teologiske samtalen har også bidratt til at
debatten kom opp. Denne konteksten set-
ter en del rammer for drøftingen i denne
artikkelen. Den forholder seg hovedsake-
lig til luthersk teologi med et konservativt
grunnpreg i en norsk kontekst. Her er
også Det teologiske menighetsfakultets
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(MF) historie og grunntenkning en viktig
faktor, bl.a. fordi flere av teologene som
jobber ved NLA Høgskolen er utdannet
der, og fordi MF og NLA tradisjonelt har
henvendt seg til ganske overlappende seg-
menter av kristenfolket i Norge for re -
krut tering og økonomisk støtte.4

Tro på Bibelen og tro på Gud i luthersk
sammenheng – i historisk lys
Hva er forholdet mellom utsagnene ”jeg
tror på Gud/Kristus” og ”jeg tror på Bi -
be len”?5 Dette er inngangsspørsmålet til
det som i litteraturen gjerne kalles forhol-
det mellom den kristne troens materiale
og formale prinsipp, som er en sentral pro -
blemstilling opp gjennom teologihistori-
en. Jeg skal se på hva som kommer argu-
mentativt og praktisk ”først” av disse
utsagnene, hva som fortjener mest fokus,
og hvilket som eventuelt begrunner det
andre av dem. I luthersk teologi kan det
være naturlig å knytte spørsmålet til
spissformuleringen om rettferdiggjørelsen
som ”den artikkel kirken står og faller
ved”, en formulering som understreker
viktigheten av å gripe innholdet i troen
slik det er bevitnet i Skriften, ikke bare
Skriften som en ytre formal autoritet.

Går man til NLA Høgskolens og de
fleste norske lutherske kirkene og organi-
sasjonenes oldkirkelige og reformatoriske
bekjennelsesskrifter, er det klart at utsag-
net ”jeg tror på Gud” har stor fokusfor-
rang. Den apostoliske trosbekjennelsen
(Apo stolikum), Den nikenske trosbekjen-
nelsen (Nikenum) og Den athanasianske
trosbekjennelsen (Athanasianum) har alle
en trinitarisk struktur der man bekjenner
tro på Gud Fader, Sønnen og Den hellige
ånds gjerninger i og med verden. Det nær-
meste man kommer ”tro på Bibelen” i
disse tekstene, er Nikenums utsagn om at
”Den hellige ånd har talt gjennom profe-
tene”. Men det er altså formulert som en

bekjennelse til Åndens gjerning, og hører
fra en side sett med til ”tro på Gud”.
Prinsipielt vises det vel også til selve det
frelseshistoriske forholdet at Ånden har
talt gjennom Israels liv i den gamle pakt,
like mye som til en teori om Åndens rolle
i nedskrivningen av profetenes ord i Skrif -
ten. Det lages ikke noen direkte parallell
mellom bekjennelsens tro ”på” eller ”at
der er” én kirke av en viss karakter (hel-
lig, allmenn, apostolisk) og en bekjennel-
se ang. Skriften. Athanasianum på sin side
utlegger kirkens ”felles kristne tro” på en
måte som inneholder mange begrep og
tankemønstre som i alle fall ikke er eks -
plisitte i Skriften, og uten direkte henvis-
ninger dit.6 For de oldkirkelige bekjennel-
sene er altså troen på Kristus og den tre -
enige Gud, slik den bekjennes av de tro-
ende i kirken, det som kommer først.

Den augsburgske bekjennelse (1530),
det tradisjonelt mest sentrale lutherske
bekjennelsesskriftet, følger samme type
lo gikk. Art. I starter med treenighetslæ-
ren, og art. III slutter seg til oldkirkelig
kristologi, begge deler i nær tilknytning til
Nikenum. Bekjennelsen inneholder ikke
utsagn om Skriften som sådan, men etter
hvert som den skrider frem, vises det ofte
til bibeltekster for å begrunne teologiske
posisjoner. Slik gis Skriften en særstilling
for fremstillingen av den kristne lære, selv
om det også henvises til skrifter av ulike
kirkefedre. Noe lignende kan sies om
Luthers katekismer. De er skriftutleggelse
med tanke på det kristne liv og aktuelle
teologiske problemstillinger, uten at de
fastslår noen spesifikk lære eller teori om
Skriften.7 Så langt Den norske kirkes bek-
jennelsesskrifter, som også utgjør NLA
Høgskolens verdigrunnlag.8

Med Konkordieformelen (1577) går
reformasjonen over i en konsoliderings -
fase, der opposisjon til nye romersk-
katolske tilrettelegginger av forskjellige
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teologiske spørsmål under konsilet i
Trient (1545-1563) og avklaring av indre
stridigheter blant lutheranerne står sen-
tralt. Konkordieformelens innledning
frem holder med styrke det som senere
gjerne kalles ”skriftprinsippet” i luthersk
teologi: ”Vi tror, lærer og bekjenner at
den eneste regel og rettesnor som all lære
og alle lærere skal prøves og dømmes et -
ter, er de profetiske og apostoliske skrifter
i Det gamle og Det nye testamente ...”9

Sammenhengen viser imidlertid at hoved-
saken med dette prinsippet er å avvise at
”andre skrifter av gamle eller nye lærere”
skal tillegges samme vekt eller være dom-
mer i spørsmål som angår troen på sam -
me linje som Skriften. Her er det altså ikke
snakk om å formulere en helhetlig teo -
logisk vitenskapsteori eller et helt system
for å gripe den kristne tro. Det er mer na -
turlig å forstå teksten som uttrykk for en
situasjonsbetont understrekning av Skrif -
tens åpenbaringsautoritet i opposisjon til
katolsk lære om Tradisjonen (som forval-
tet av paveembetet) som en åpenbarings-
kilde i tillegg til Skriften, slik den er ned-
felt i Trientkonsilet.10 Lest i sin historiske
sammenheng er Konkordieformelens for-
mulering derfor ikke nødvendigvis noen
opphøyelse av Skriften til eneste erkjen-
nelsesprinsipp i absolutt alle spørsmål,
slik man kan finne f.eks. i moderne bibel-
synsfundamentalisme. Dette vises også i
at Konkordieformelen ikke oppfatter seg
selv som noen fullstendig fremstilling av
den kristne tro, men som et situasjonsbe-
stemt skrift som drøfter ”de artikler det
står strid om mellom teologene av Den
augsburgske bekjennelse”.11 Det tas altså
ikke noe eksplisitt eller bevisst oppgjør
med fokuset på troens innhold fremfor
formale henvisninger til Skriftens autori-
tet, slik dette finnes i CA og de oldkirke-
lige bekjennelsene. Martin Chemnitz, en
av Konkordieformelens viktigste lærefed-

re, er kjent for sitt arbeid med hvordan
kirkelig tradisjon i forskjellige betydning-
er er nyttige verktøy for kirkens liv og 
bi bel tolkning også i luthersk sammen-
heng.12 I hans undersøkelser av dette går
det tydelig fram at han ikke forstår Bibe -
len som den eneste erkjennelseskanalen
som er aktuell for teologien, langt mindre
for en helhetlig kristen livstolkning.

I alle de lutherske bekjennelsesskrifte-
ne merker vi altså et mye sterkere tema-
tisk fokus på utsagnet ”tro på Gud” enn
på ”tro på Bibelen”. Det kan diskuteres
hvorvidt dette kan omsettes i et eksplisitt
begrunnelsesforhold mellom utsagnene.
Men måten det resonneres på tilsier at det
er den overleverte og forkynte troen på
Gud slik han møter oss i Kristus som gir
Skriften autoritet, vel så mye som om -
vendt. Altså: ”Jeg tror på Bibelen og gir
den autoritet i lære og liv fordi jeg tror på
Guds åpenbaring i Kristus.” Forkynnel -
sen og bekjennelsen av troen har sitt
hoved fokus i troens materiale innhold i
troen på Gud, ikke i Skriftens formale
autoritet. Og når Skriften påberopes som
autoritet, gjøres det heller som argument
for løsning av indrekirkelige teologiske
stridsspørsmål enn som vitenskapsteore-
tisk begrunnelse av kristen tro som sann.

Tidligere MF-professor Ivar Asheim
har i en artikkel om det reformatoriske
skriftsyn utfoldet noen av de systematiske
implikasjonene av hva de lutherske bekjen-
nelsesskriftene sier og ikke sier om skrift-
synet. Han hevder grunnleggende at ”en
viss tilbakeholdenhet m.h.t. en detaljert
utformet skriftlære er ett av lutherdom-
mens kjennetegn”13, særlig i forhold til
andre protestantiske retninger i samme
tidsperiode. Dette er slik fordi ”Skriftens
autoritet hevdes best ved å utfolde Skrif -
tens innhold”14, slik vi har sett at det gjø-
res i kirkens mest sentrale bekjennelser.
Derfor understreker samme Asheim også
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at ”troens grunn ligger i dens innhold. […
] Det er i virkeligheten ingen som tror på
Kristus fordi han først har trodd på
Skriften som et inspirert og derfor pålite-
lig Guds ord […]. Tvert om forholder det
seg slik at vi tror på Skriften fordi vi ved
Ordets forkynnelse er kommet til tro på
Kristus.”15 Jeg våger, tross mangel på
empirisk materiale, å påstå som Asheim
at dette er en god beskrivelse av de fleste
troende menneskers vei til troen, da som
nå.16 Troen fremkalles og næres vanligvis
mer av troens innhold enn av dens forma-
le begrunnelse (jf. Rom 10,17). Dette bør
også reflekteres i hvordan skriftsynets
innplassering i den systematisk-teologiske
helheten gjennomføres. Om Kristus er det
mest sentrale både når troen oppstår og
når den bekjennes, må han også være det
når troen gjennomtenkes.

Vitenskapsteoretiske rammer for syste-
matisk teologi 
Ifølge Asheim er det først ved fremveks-
ten av den lutherske ortodoksi at det gjø-
res en eksplisitt læreartikkel av skriftsy-
net, og dette har primært filosofiske eller
vitenskapsteoretiske årsaker:

Det gjaldt for ortodoksien å få
etablert teologien som vitenskap på
en måte som det ikke kunne rettes
innvendinger mot. I tråd med van-
lig oppfatning om vitenskap på den
tid tok man da utgangspunkt i at
teo logien som enhver annen viten-
skap må begynne med å stille opp et
eget erkjennelsesprinsipp, som må
ut for mes på en slik måte at det er
viten skapsteoretisk uimotsigelig.17

Det ble Skriften, med begrunnelse i dens
guddommelige inspirasjon ved Den helli-
ge ånd, som ble det teologiske erkjennel-
sesprinsippet som kunne oppfylle dette
behovet, delvis med filosofiske og teolo-
giske begrunnelsesmønstre som de fleste i
dag vil oppfatte som temmelig vidløftige.

Dersom vi legger til grunn at Asheim
her har rett i sin historiske betraktning,18

melder det seg en rekke systematiske
spørs mål. I hvilken grad er en annen tids
erkjennelsesteori bindende for utforming-
en av teologien i dag?19 På hvilken måte
kan vi gi rom for reformasjonens inn-
holdsfokus knyttet til Skriften i en dags-
aktuell utforming av kristen tro? Skal vi
svare på slike spørsmål, må vi gå inn i
aktuell debatt om vitenskapsteori. Vi vil
altså spørre på hvilken måte det vil gi best
mening å integrere Bibelen og dens rolle
som autoritet og kunnskapskilde i en hel-
hetlig systematisk-teologisk modell, og
begynner da med å spørre etter mulige
vitenskapsteoretiske modeller og deres
styrker og svakheter.

Tidligere MF-professor John Nomes
vitenskapsteoretiske aksiomkritikk har
vært retningsgivende for generasjoner med
teologer på konservativ side i Norge, også
tidligere NLA-lærere som Einar Solli og
Si gurd Vengen.20 Nomes tenkning var
tema for et spesialnummer av Tidsskrift
for teologi og kirke i 2005.21 Grunn tan -
ken i hans erkjennelsesfilosofi er at alle
oppfatninger, om de er vitenskap eller
livs syn, til syvende og sist hviler på visse
forutsetninger eller aksiomer som er selv -
innlysende og ikke bevisbare, og som i
varierende grad kan være eksplisitte og
redegjort for. Bibelsynet fungerer nok for
manges vedkommende som et slikt ak siom.
Den apologetiske motivasjonen bak en
slik tenkning er rimeligvis å finne i tanken
om at du har dine forutsetninger, jeg har
mine – og mine er ikke noe mer uviten-
skapelige eller prinsipielt større gjenstand
for tro enn dine.22 Slik kunne man be -
grunne teologiens plass som vitenskapelig
fag i møte med anklager om uvitenskape-
lighet og vilkårlighet basert på religiøs
subjektivitet. 

Peder Gravem skriver i sitt bidrag til et
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Nome-nummer av Tidsskrift for teologi
og kirke fra 2005 mye positivt om Nomes
evner som systematiker og vitenskapsteo-
retiker. Men Gravem setter også fingeren
på hva som er problemet med hans måte
å tenke på. Nome

ser ut for å meine at det ikkje finst
kriterier for sanninga av ulike trus-
posisjonar. Det ligg vel i forståinga
av dei som trusposisjonar. Dei kvi-
ler på aksiomatiske føresetnader,
dvs. føresetnader som ein innanfor
perspektivet utan vidare trur er
san ne, og som ein personleg også er
villig til å satse på. Det spørsmålet
som Nome da ikkje svarer på, er
med kva grunngjeving ein kan avvi-
se ein metaposisjon som seier at alle
trusposisjonar er like sanne eller
gyl dige.23

Gravem hevder altså at resultatet av No -
mes aksiommodell til syvende og sist blir
relativistisk: Du har dine forutsetninger,
jeg har mine. Lenger enn det kommer vi
ikke, og deretter er vi dypest sett over i de
mer eller mindre (objektivt sett) vilkårlige
subjektive tilslutningers verden. Mot det -
te innvender Gravem at ”ein trusposisjon
ikkje kan vere sann berre i kraft av å bli
trudd”.24 Dette anliggendet går hånd i
hånd med en luthersk understrekning av
de objektive sidene ved troen, så vel som
den klassisk-kristne understrekningen av
at Kristus-åpenbaringen er virkelige hen-
delser i den virkelige verden, og at Gud er
Gud for hele skaperverket, samme hva
noen måtte mene om det. Sannheten må
være mer enn subjektiv.

Det vi da trenger, sier Gravem, er en
form for kriterier for bedømmelse av
sann hetsgehalten ikke bare i påstander
eller data i vid mening, men også i aksio-
mene eller forutsetningsgrunnlaget. Dette
finner Gravem i koherensteorien, særlig
slik denne er utviklet av filosofene Nicho -
las Rescher og Lorenz B. Puntel.25 Mens

mange fremstillinger av sannhetsbegrepet
gjerne fokuserer på at det handler om
samsvar mellom våre tanker eller våre
utsagn og verden (gjerne kalt ”korrespon-
danseteori”), hevder koherensteorien at
vi ikke har noen sikker måte å bekrefte
eller avkrefte dette samsvaret på. I stedet
tenkes det at sanne utsagn er de som eta -
blerer størst mulig grad av sammenheng
(koherens, fra latin cohaerere ”henge
sammen”) mellom de ulike data som man
forsøker å forstå. Data brukes her i vid
mening, og inneholder alle mulige inn-
eller uttrykk, empiriske observasjoner,
teorier m.m. – alt som kan kalles sann-
hetskandidater. Kriteriet for sannhet er da
altså ikke å forstå som samsvar mellom
utsagn og virkelighet, men at utsagn hen-
ger så godt som mulig sammen med alle
data.

I boken Philosophical Reasoning har
Rescher et kapittel som gir et nokså
enkelt og klart uttrykk for forskjellen på
sin egen og Nomes måte å tenke på.26

Vestlig kunnskapsteori opp gjennom his-
torien, sier Rescher, kan i stor grad opp-
fattes som en videreutvikling av den gres-
ke filosofen Aristoteles’ bruk av matema-
tikeren Euklids geometriske prinsipper på
kunnskapsteorien.27 En hovedtanke her
er at all kunnskap hviler på basisantagel-
ser (aksiomer), og kan (og må) føres tilba-
ke dit for å være tilstrekkelig begrunnet.
Kunnskap tegnes gjerne her i bildet av en
mur eller et byggverk: Aksiomene er de
sikre steinene i grunnmuren som holder
hele byggverket stabilt.28 Uten fundamen-
ter raser byggverket. I engelskspråklig
filo sofi og vitenskapsteori kalles en slik
måte å tenke på gjerne foundationalism.
Vi har ikke noe godt innarbeidet ord for
dette på norsk. Fundamentalisme (funda-
mentalism) betyr på norsk som på engelsk
en blindere form for tilslutning til helst
bare ett fundament som overstyrer alle
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andre mulige kunnskapskilder eller argu-
mentasjonsmåter. Foundation som begrep
i denne sammenhengen ligger tett opptil
begrepet aksiom slik det er brukt av No -
me, eller ordet forutsetninger i mer popu-
lær språkbruk. Tenkere som slutter seg til
foundationalism er, til forskjell fra funda-
mentalister, bevisst på noe av kompleksi-
teten i våre kunnskapssystemer, men for-
later ikke tanken om at det finnes noe
udiskuterbart i bunnen av ethvert kunn-
skapsbyggverk som utgjør hovedbegrun-
nelsen for alt diskuterbart lenger oppe i
systemet. Vi kunne kanskje, særlig i lys av
presentasjonen av Nome ovenfor, prøve
ordene aksiomatisme eller forutsetnings-
teori som mulige norske ekvivalenter til
foundationalism.29

Reschers alternativ er koherensteori.
Om denne bruker han metaforene nett-
verk og edderkoppspinn.30 Vår kunnskap
er som et nett av ulike innsikter som hol-
des oppe av tilknytningene til hverandre.
Her er det ikke basisantagelsene som av -
gjør om et utsagn om et saksforhold er
sant, men forholdet utsagnet har til alle
andre saker det angår i nettverket.31 Hel -
heten knyttes sammen av en mengde små
trå der som til sammen har stor styrke. For
å begrunne et utsagn med sannhetskrav,
vil man her ikke bruke en lineær deduktiv
metode som starter i aksiomer, men være
engasjert i en stadig syklisk prosess som
drøfter det vi allerede (trodde vi) visste på
nytt og på nytt i lys av mer data og flere
perspektiver. Slik strammes og styrkes
nett verket rundt våre viktigste konklusjo-
ner.32 Mens en aksiomatisk tilnærmings-
måte ikke kan finne ut sannheten om noe
uten å legge til grunn noen selvinnlysende
ikke-begrunnede sannheter, kan koherens -
teorien hevde noe som sant (som her be -
tyr noe i retning av mer omfattende sann-
synlig) uten å forutsette sannheten i noe
annet som ikke kan bekreftes eller avkref-
tes.

Det er flere grunner til at koherensteo-
rien er bedre enn aksiommodellen til å
etablere en helhetskonsepsjon for vår
kunnskap og livstolkning. Hovedsaken er
at den unngår problemet Gravem påpe-
ker hos Nome: at noe forblir udiskuta-
belt, og verre, at dette udiskutable blir
både utgangspunktet for og begrunnelsen
for alt vi ellers hevder å vite. I stedet opp-
fattes all input som prinsipielt usikker og
hypotetisk, og alle data, inkludert aksio-
mer, er sannhetskandidater. Som sann-
hetskandidater kan de alle diskuteres og
innordnes i systemer på ulike måter. En
slik måte å tenke på gir oss derfor et
språk som kan muliggjøre diskusjon med
selv dem vi er uenige om tilnærmet alt
med, om avgrensede områder i vårt eget
nettverk. En annen fordel er begrunnel-
sesmønsteret. Fordi man i en nettverk-
stenkning forholder seg mer til de nære
enn de fjerne koblingene et synspunkt har
til andre deler av systemet, og hevder at
begrunnelsene går mange veier samtidig,
vil det være mulig å diskutere konkrete
enkeltsaker også uten at de store grunn-
lagsspørsmålene må drøftes med full styr-
ke hver gang. Slik åpner man også opp et
rom for akademisk kritisk refleksjon som
ikke blir utlevert til en forenklet ”alt eller
ingenting”-retorikk. I forbindelse med
begrunnelsesmønsteret er det også en
svakhet ved aksiommodellen at den
forutsetter at vi rent faktisk tenker konse-
kvent ut fra forutsetningene våre. Det
hevdes implisitt at dersom det vi hevder
om et eller annet ikke er konsekvent ut
fra forutsetningene, er det feil. Det finnes
et utall eksempler på bøker og avhand-
linger som analyserer tekster eller tenkere
og på ett eller flere punkter finner at de
synes å ikke være helt på linje med seg
selv. Men kanskje er det av og til på slike
punkter de faktisk har mest rett. En kohe-
rensteoretisk modell kan hjelpe oss til å se
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at både hos oss selv og andre er styrken i
fremstillingen av det saksforholdet vi fak-
tisk drøfter det viktigste. Det er langt vik-
tigere enn begrunnelseslinjene den har
eller ikke har til aksiomene, som er det
(bortimot eneste) som virkelig betyr noe
innenfor aksiommodellen. Et tredje fort-
rinn er at nettverksmodellen ikke forstår
uenighet primært som uttrykk for ulike
aksiomer som i ytterste konsekvens står
som påstand mot påstand. I stedet for å
ska pe slik sementering av uenighet, er nett -
verksmodellen løsningsorientert gjennom
sitt fokus på kriterier for bedømmelse av
sann hetskandidater.33 Slik kan kunnskap
begrunnes rasjonelt og metodisk, mer enn
å bare hevdes som en personlig overbevis-
ning. Dermed blir en fremstilling av et
saks forhold i en slik modell nettopp et
sann hetskrav for den som hører: Dette
gjelder også deg – disse dataene og sam-
menhengene mellom dem må du forholde
deg til uavhengig av om du deler mine
subjektive preferanser.

Nettverkstenkningen vil derfor også
kunne fungere vel så bra med tanke på
den systematiske teologiens sentrale apo-
logetiske oppgave. Det finnes gode grun-
ner til å forstå systematisk teologi nettopp
som et systematisk og omfattende forsvar
for kristen tro (jf. 1 Pet 3,15).34 I stedet
for å relativisere både egen og andres
posi sjon ved tanken om ikke-begrunnba-
re forutsetninger, kan man her gå inn i
dialog med hvem som helst om stort eller
smått, og hevde at kristen tro henger
bedre sammen enn andre måter å betrak-
te verden på, fordi den er begrunnet i fak-
tiske historiske forhold og gir den mest
omfattende forklaringen på menneskeli-
vet i verden slik i kjenner det. Slik blir ikke
apologetikken først og fremst å prø ve å få
noen til å godta noe de ikke har grunner
til å godta, men å vandre veien sammen
mot en bedre forståelse av sammenhen-

gen mellom alle foreliggende data. 
Det er kanskje diskutabelt hvorvidt ko -

herens teorien med dens nettverkstenk-
ning i dag kan sies å være den vanlige
vitenskapsteoretiske oppfatningen på lik
linje med den Asheim skisserte for den
lutherske ortodoksiens tid ovenfor. Men
det er ikke tvilsomt at den finnes som et
sterkt filosofisk og vitenskapsteoretisk al -
ternativ, og at det er i denne retningen
trenden går.35 Spørsmålet om valg av viten -
skapsteoretisk tilknytningsmodell for
teologien er uansett ikke et spørsmål som
kan avgjøres av en viss type tenknings
demokratiske gjennomslag alene, selv om
konteksten bør spille en viktig rolle for
hvordan teologien kommuniserer sitt inn-
hold. Teologien trenger f.eks. heldigvis
ikke å bli konsekvent positivistisk eller
materia listisk selv om øvrige vitenskaper
eller fler tallsmeningen i samfunnet blir det.
Det viktigste er til slutt ulike vitenskapsfi-
losofiske posisjoners teoretiske styr ke, og
her mener jeg å ha vist at én type tenkning
er klart mer sammenhengende og plausi-
bel enn en annen, og at den vil kunne ha
positive effekter også for hvordan teologi-
en fyller flere av sine sentrale oppgaver.
Spørsmålet blir nå derfor hvordan bibel-
synet kan innplasseres i en koherensteore-
tisk anlagt systematisk teologi.

Skriftens rolle i systematisk teologi
Hvilken rolle skal Skriften så spille i syste -
matisk teologi? En systematisk-teologisk
modell som erkjennelsesteoretisk be gyn -
ner med Skriftens guddommelige inspi-
rasjon som selvinnlysende faktum som alt
annet følger av, er et første alternativ.
Dette alternativet kan ikke bli stående i
møte med betraktningene ovenfor. For
det første knytter det an til den relativise-
rende tendensen i aksiommodellen ved at
man ikke på noen måte relaterer Skriftens
sannhetskrav til tilgjengelige diskuterbare
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forhold i den virkelige verden. Ofte fører
dette til at hermeneutiske problemstilling-
er og forhold knyttet til Bibelen som his-
torisk dokument forblir underutviklet i
den systematiske fremstillingen.36 For det
andre vil en slik teologi bli uten argumen-
tasjonskraft og tilnærmet ubrukelig over-
for den som ikke deler grunnpremisset,
og følgelig ha liten apologetisk kraft.37

Et motsatt alternativ kan være å avvise
at Bibelen har noen særstilling overhodet
i fremstillingen av systematisk teologi.
Dette er fra en side sett riktig, på den må -
ten at Skriften primært omtaler historiske
hendelser og saker som forholder seg slik
eller slik. Da er det i grunnen ikke så vik-
tig hvilken kilde man bruker til å finne det
ut. Samtidig overser en slik argumenta -
sjonsmåte gjerne at det finnes forhold i
det Skriften taler om som gjør den selv til
sentral. Dette gjelder f.eks. vektleggingen
av øyenvitnenes skildring av Jesu liv og
hans tomme grav, eller den myndighet Je -
sus ga apostlene til å forkynne og fortolke
hans ord og gjerning, slik det kommer til
uttrykk også i bekjennelsens utsagn om
kirken som ”apostolisk”. Også andre bi -
belske saksforhold kan nevnes: Guds ords
virkekraft og troverdighet, Jesus som den
som taler på Guds vegne og Åndens over-
bevisende gjerning knyttet til alt som
hører Kristus til. Alle disse taler for at de
bibelske skrifter må ha en sentral stilling i
utviklingen av en systematisk teologi, slik
de også har det i det konkrete kristne liv
og i troen som teologien forsøker å reflek-
tere over. 

Et tredje og bedre alternativ kan være
å sammenholde koherenstenkningen med
det reformatoriske skriftsynets og bekjen-
nelsens innholdsfokus. Disse kan utfylle
og gjøre hverandre fruktbare, fordi både
bekjennelsene og koherenstenkningen
drar i retning av fokus på selve saken, og
på troens egen overbevisningskraft.

Kristen tro er da primært en forkynnelse
og proklamasjon om Guds åpenbaring i
Kristus, som fremholder at Gud er alle
tings skaper og har sendt sin Sønn som
verdens frelser. Dette er ikke sant fordi
det hevdes av noen autoritet eller følger
av gitte forutsetninger, men fordi det er
tilfelle. Det kan hevdes som sant i møte
med alle andre sannhetskrav. Og Skriften
er sentrum i overleveringen og fremstil-
lingen av dette budskapet.

Skriften og vår bruk og forståelse av
den må derfor ha en sentral plass i sys te ma -
tisk teologi. Dette skyldes ikke primært at
den skal fylle noen form for erkjennelses-
teoretisk behov for å begrunne teologiens
vitenskapelighet. Snarere er Skriften sen-
tral fordi den utgjør en hovedstrøm i de
data som er relevante for det objektet
kristen teologi studerer og forsøker å lage
en systematisk fremstilling av. Skriften vil
også være viktig på grunn av det kristen
teologi ellers hevder om åpenbaringen,
om evangeliet Gud forkynner i Jesus
Kristus. Dette er ikke deduserbart på for-
hånd (jf. 1 Kor 2,9), selv om det passer
som hånd i hanske med det skaperverket
den ene og samme treenige Gud står
bak.38 Skal man få tak i åpenbaringens
egenart og sær trekk, må den studeres som
det fenomenet den faktisk er, i den for-
men den foreligger. Vi kan ikke slutte oss
frem til den selv. Her spiller Skriften en
vesentlig rolle som tradisjonsformidler og
overleveringsbærer. Kildesituasjonen er
slik at det i dag ikke finnes noen troverdig
tilgang til Guds historiske åpenbaring i
Kristus og dens forberedelse i den gamle
pakt som går utenom Det gamle og Det
nye testamente slik de foreligger som his-
toriske dokumenter, i den formen de fore-
ligger. 

Nå skal det innrømmes at Skriften og -
så her ender opp i en form for sirkelargu-
mentasjon. Vi kunne formulere det som
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at Skriften er sentral fordi Skriften er sen-
tral, at den er den viktigste kilde til troens
innhold fordi troens innhold sier at den er
den viktigste kilde for seg selv. Men i en
nettverksmodell for kunnskap er ikke dett e
et problem på samme måte som det vil
være i en aksiomatisk modell. Skriftens
autoritet og bruksmåte i systematisk teo-
logi trenger verken å følge nødvendig av
eller ligge til grunn for resten av systemet.
Snarere inngår Skriften, i all sin sentrali-
tet, som et viktig punkt i nettverket og
holdes oppe i kraft av sine relasjoner til
andre sammenhenger i det. Men dermed
blir også teologien et argument for Skrif -
tens sannhet like mye som motsatt, og
skriftsynet blir ikke et argumentasjons-
messig dødpunkt som vi ikke kan disku-
tere eller reflektere kritisk rundt. Syste -
ma tisk teologi tar mål av seg til å hevde
kristen tro som sann, og gjør dette ved
hjelp av en sammenhengende utfoldelse
av Skriftens innhold, der det Skriften sier
om Skriften og Skriftens bruk og autoritet
i kirken inngår som sentrale deler.

Utblikk: Bibelsyn og samarbeidsrela -
sjoner
Avslutningsvis vil jeg tilføye et lite utblikk
til hvilke konsekvenser den tenkningen om
bibelsynets innplassering i teologien som
er anført her kan få med tanke på samar-
beidsrelasjoner i kirkeliv og kristne insti-
tusjoner. Argumentasjonen som er pre-
sentert så langt i denne artikkelen kan
ligge til grunn for en åpen og nokså prag-
matisk, men også bevisst, holdning til
samarbeid med andre. Vi kan, kort sagt,
samarbeide med alle andre om alt vi er
enig med dem om. Det er i en nettverks-
modell for kunnskap ikke noe som tilsier
at bordet fanger oss inn i samarbeidspart-
nerens system på punkter der man er
uenig fordi om man finner sammen på
noen punkter der man er enig. Det er ikke

slik at uenighet om enkeltspørsmål nød-
vendigvis skyldes konsekvent gjennomfø-
ring av totalt forskjellige aksiomer.

En annen måte å tenke på som er gans-
ke vanlig i sammenhenger som orienterer
seg i evangelikal retning, inkludert deler
av NLAs eierorganisasjoner, kommer til
uttrykk f.eks. i Lausannepakten39 og en del
andre allianseøkumeniske dokumenter.
Her legges det veldig sterk vekt på Bibe -
lens ufeilbarlighet og absolutte aksioma-
tiske stilling i teologien som grunnlag for
samarbeid. Dette fører ofte til at man sam -
arbeider med folk som har ulike syn på
teo logiske temaer som tradisjonelt har vært
svært viktige konfesjonelle skiller, slik som
frelsestilegnelse, sakramentene, embetet
og ekklesiologien, så lenge man bare er
enig i bibelsynet. Samtidig unnlater man
gjerne å samarbeide med dem som kansk-
je står en nærmest i forståelsen av troens
sentrale innhold pga. uenighet f.eks. om
etiske enkeltspørsmål som ekteskap og
familie, synet på kvinners tjeneste i me -
nigheten eller historisiteten i alle Bibelens
fortellinger. Tar man utgangspunkt i NLA
Høgskolens basis slik den er fortolket
ovenfor, fremstår en slik holdning som
noe inkonsekvent. Det er ikke godt be -
grunnet å avvise ethvert samarbeid med
noen som har andre konklusjoner i sym-
bolsaker som angår bibelsynet så lenge
man tillater samarbeid der det isolert sett
er snakk om teologisk langt viktigere
spørsmål. Samtidig går det også godt an å
forstå tilslutning til f.eks. Lausanne pak -
ten ikke som tilslutning til denne formen
for grunnlagsteologi, men som tilslutning
til dokumentets felles mål: verdensmisjon.
Det kan inngå som en naturlig del av
samarbeid om noe med noen man er enig
med om et felles anliggende. Og den åpne
men kritiske holdningen jeg beskriver
betyr ikke at man skal samarbeide med
hvem som helst om hva som helst, eller at
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det ikke finnes grenser for hvem det er
tjenlig å sette seg i samme båt som. Det
finnes også teologiske begrunnelses-
mønstre i symboltunge saker som er nes-
ten helt uforenlige med den teologiske
tenkningen jeg har lagt til grunn i denne
artikkelen. Men måten man forvalter
sam arbeidsrelasjonene sine på, bør speile
måten man selv konstruerer sammenhen-
gen mellom ulike teologiske spørsmål og
deres viktighet på.

Å trekke de konkrete praktiske kon -
klu sjonene av denne tenkningen omkring
bibelsynets status er ikke denne artikke-
lens mål, snarere å levere en grunnlags-
tenkning til bruk for de personene og de
prosessene som skal bestemme dem. Men
på generelt grunnlag kan jeg si at ut fra
den systematisk-teologiske og vitenskaps-
teoretiske refleksjonen jeg har lagt frem
her, kan NLA Høgskolen heller frimodig
utvide sine samarbeidsrelasjoner med
beina trygt plantet der man selv står, enn
å avvikle og avvise relasjoner til andre
med henvisning til teologiske begrunnel-
ser. Vi trenger heller stimulans til å tenke
over sammenhengen i alt vi selv står for
enn isolasjon på egne ubevisbare forutset-
ningers premisser.

Konklusjon
Drøftingene i denne artikkelen har gjort
det klart at bibelsynet i dag ikke bør byg-
ges inn i en systematisk teologi som den
forutsetning (aksiom) alt annet følger av.

I stedet inngår bibelsynet som en viktig
del av et større teologisk nettverk der be -
kjennelsen av kirkens tro på Gud, forank-
ret i det som faktisk har hendt ved Guds
åpenbaring og frelsesgjerninger i Kristus,
er det mest sentrale. Jeg har argumentert
for dette ved å vise til innholdsfokuset i
bekjennelsesskriftene som er basis for
NLAs virksomhet, og gjennom en viten-
skapsteoretisk drøfting. Denne posisjo-
nen gir teologien større overbevisnings-
kraft i både vitenskapsteoretisk og apolo-
getisk sammenheng. Den kan også gi
grunnlag for en åpen holdning til samar-
beid med andre om det man er enig med
dem om, uten at man trenger å være enige
verken om alt eller om alle detaljer som
angår bibelsynet.

Det fremstår kanskje som litt slitsomt
å tenke Skriftens plass i den systematiske
teologien og teologiens sannhetskrav på
denne måten, fordi resultatet blir at alt
henger sammen med alt. Derfor finnes det
ingen formale snarveier til sikring av ver-
ken innhold eller metode i teologien, og
utviklingen av en systematisk teologi er
derfor en kontinuerlig, uavsluttet prosess.
Samtidig er det Gud som har skapt alt
som alt henger sammen med. I det lyset
skal vi få se alle våre små bidrag i den
store sammenhengen, der Skriften inngår
som et viktig punkt, som en Guds gave,
som et forvalteroppdrag fullt av spen-
ning, kreativitet og faglig og personlig
vekst.
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Noter
1. Jeg forstår systematisk teologi som en helhetlig livstolkning basert på kristen tro. Det er derfor en disiplin
som involverer mer enn ren bibeltolkning. Med utgangspunkt i troen på Gud som hele verdens skaper, spør den
systematiske teologien etter troens sammenheng med alt. Til dette se f.eks. Torleiv Austad, Tolkning av kristen
tro: Metodespørsmål i systematisk teologi (Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2008).
2. ”Våg å teste grunnsannhetene", intervju 13.12.13; ”Bibelens ufeilbarlighet hos kirkefedrene?”, 27.12.13;
”Kleppa og bibelsyn” 09.01.14; ”Sluttreplikk til Kleppa” 29.01.14. Disse oppslagene i Dagen er tilgjengelige
på min nettside www.gunnarinnerdal.no. Jeg ble også intervjuet sammen med kollega Gunnar Johnstad i Indre -
misjonsforbundets magasin Sambåndet, ”Bokstavenes makt”, 25.01.2014. Det finnes en oversikt over alle inn-
leggene i debatten på http://josafat.no/72-debatten-kring-bibelsynet-pa-nla.
3. NLA Høgskolen eies av Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Det Norske Misjonsselskap
(NMS), Indremisjonforbundet (Imf), Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (”Laget”/NKSS),



Søndagsskolen Norge og Den Evangelisk Lutherske Frikirke (”Frikirken”). Selv om disse er enige om mye, fin-
nes det ulikheter i deres syn og praksis når det gjelder symboltunge bibelsynssaker som kvinners tjeneste i
menigheten, skilsmisse/gjengifte-problematikk og Det gamle testamentets historisitet, og også på mer tradisjo-
nelle teologiske temaer som kirke- og embetssyn.
4. Artikkelsamlingene Bibelsyn og bibelforståelse, 3.utg (Bergen: NLA-Forlaget 1992) og Bibelen og teologien
(red. Torleiv Austad, Oslo: Luther Forlag, 1982) er av denne grunn sentrale referansepunkter gjennom artikke-
len, da disse gir et godt oversyn over posisjoner og argumentasjonsmåter ved disse institusjonene.
5. Man vil nok sjelden finne det siste utsagnet i ren form stående alene som en formell bekjennelse eller uttrykk
for en teologi. Men det er en kjensgjerning at mange læreerklæringer i moderne protestantiske sammenhenger
begynner med sterke utsagn om Bibelen før man har sagt noe om Gud. Carl Fr. Wisløffs fremstilling på første
side av sin mest solgte bok går også langt i denne retningen. Han begynner med å relatere kristendommen til
begrepet ”religion”. Her hevdes det: ”Kristentroen har Guds Ord i den Hellige Skrift til utgangspunkt..”, og
først etterpå sies det at [d]en kristne kirke er ut fra Guds åpenbaring i Bibelen viss på at den kjenner den fulle
sannhet om Gud. Den kjenner bare én vei til Gud: Jesus Kristus.” Wisløff, Jeg vet på hvem jeg tror (Oslo: Lunde,
4.utg, 1975), 11, mine kursiveringer. Grunnholdningen utsagnet gir uttrykk for kommer for øvrig også praktisk
til orde i en call-and-response regle som benyttes av den kristne barneartisten Jarle Waldemar: ”Jeg tror på
Bibelen. Bibelen er Guds ord. Den kan lære meg om Gud, og hva som er rett.”
6. For eksempel ”person”, ”treenighet” og ”vesen”.
7. Et utførlig studium av Martin Luthers bibelsyn, tett på hans skrifter, men organisert etter moderne problem -
stillinger, finnes i Ingemar Öberg, Bibelsyn och bibeltolkning hos Martin Luther (Skellefteå: Artos & Norma
bokförlag, 2002). Öberg understreker at det er en selvfølge for Luther at Bibelen er Guds Ord, troverdig og
autoritativ for troen. Men han viser også at Luther er klar over problemer og ujevnheter i tekstene, og har en
tydeligere vektlegging av Bibelens sentrum som vitnesbyrdet om rettferdiggjørelsen ved troen på Kristus, enn
det som finnes i en del moderne bibelsynsfundamentalisme. 
8. Jf. vedtektenes § 5: Basis. 
9. Konkordieboken, 388. Formuleringen i NLA Høgskolens gjeldende vedtekter (§5) om at virksomheten ”byg-
ger på den kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse” kan etter ordlyden
forstås i flere retninger, men en nærliggende tolkning er å se den som uttrykk for den klassiske skjelningen mel-
lom Bibelen som normerende norm (norma normans) og bekjennelsen som normert norm (norma normata), og
dermed tett opp til en form for skriftprinsipp eller luthersk forståelse av ”Skriften alene”.
10. I moderne katolsk teologi etter 2. Vatikankonsil (1962-65) er for øvrig forholdet mellom Skrift og tradi sjon
formulert på en langt mer reflektert og økumenisk gangbar måte. Dette kommer godt til uttrykk i det katolsk-
lutherske dialogdokumentet From Conflict to Communion (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2013, tilgjen-
gelig på http://www.lutheranworld.org/sites/default/files/From%20Conflict%20to%20Communion.pdf), 71-77;
særlig § 203. Et par utdrag: “The theology of Vatican II, on the whole, has a more balanced view of different
authorities in the church and the relationship between Scripture and tradition. In DV 10 [Dei Verbum, doku-
ment fra 2.Vat], a magisterial text affirms for the first time that the teaching office of the church is ‘not above
the Word of God but stands at its service.’” (75) “Today, the role and significance of the Holy Scripture and
tradition are therefore understood differently in the Roman Catholic Church than they were by Luther’s theo-
logical opponents.” (76)
11. Konkordieboken, 388.
12. For en introduksjon til tradisjonsforståelsen hos Martin Luther og Martin Chemnitz, se Knut Alfsvåg, ”‘Det
vil alltid forbli én hellig kirke’: Den første og den andre Martin om Skriftens og tradisjonens betydning.” (fored-
rag 11.okt 2013), særlig 9-11. Tilgjengelig på http://www.fbb.nu/artikkel/det-vil-alltid-forbli-en-hellig-kirke-
den-foerste-og-den-andre-martin-om-skriftens-og-tradis/. 
13. Ivar Asheim, ”Et reformatorisk skriftsyn: noen historiske holdepunkter”, i Torleiv Austad (red.), Bibelen og
teologien: Bidrag til skriftsynet, 43. Sigurd Vengen tolker den lutherske kirkes mangel på en egen læreartikkel
om Skriften som uttrykk for at Skriften som autoritet alltid er forutsatt og på forhånd gitt. Han mener likevel
at det er hensiktsmessig med en systematisk gjennomtenkning av spørsmålet, men i bevissthet om at denne
refleksjonen kommer etter, og ikke før eller som grunnlag for, etableringen av Skriftens autoritet. Vengen,
”Skrifta som norm for lære og liv”, i Bibelsyn og bibelforståelse 3.utg (Bergen: NLA-forlaget 1992), 154 og
170ff. 
14. Asheim, ”Et reformatorisk skriftsyn”, 46. En lignende argumentasjon, med rent systematisk-teologisk for-
tegn, forekommer i oppsummeringen av Oddvar Johan Jensens artikkel: ”Men om skriftsynet er aldri så rett og
godt, så er likevel alt tapt om det ikke fører til at tekstene selv kommer til orde. Den beste målestokk til å avgjøre
om et skriftsyn er godt eller dårlig, vil alltid være dets evne til å hjelpe frem det Skriften vil si.” Jensen, ”Skrift -
synet og de teologiske skoleretninger” i Bibelsyn og bibelforståelse, 3.utg. (Bergen: NLA-Forlaget, 1992), 47.
15. Asheim, ”Et reformatorisk skriftsyn”, 46, med henvisning til Sigurd Odland. Samme type argumentasjon
finnes hos Vengen, med henvisning til såpass ulike teologer som Carl Fr. Wisløff og Friedrich Schleiermacher,
”Skrifta som norm”, 161.
16. Jf. også Ole Øystese, ”Hva er et bibelsyn” i Bibelsyn og bibelforståelse 3. utg (Bergen: NLA-Forlaget 1992),
16 og 22.
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17. Asheim, ”Et reformatorisk skriftsyn”, 47 og 48 (sitat).
18. Det finnes også forskere som sterkere betoner kontinuiteten mellom Luther/den tidlige reformasjonen og
den lutherske ortodoksi i bibelsynsspørsmål. Se f.eks. Bengt Hägglund, Die heilige Schrift und ihre Deutung in
der Theologie Johann Gerhards: eine Untersuchung über das altluthersiche Schriftverständnis (Lund: Gleerup,
1951). Og isolert sett kan man nok finne mange svært like utsagn om Skriften som Guds ord og dens inspira -
sjon ved Den hellige ånd. Men Asheims poeng er vel så mye forskjellen i vitenskapsteoretisk eller filosofisk ram-
meverk for teologien, som at Skriften omtales forskjellig.
19. En fremstilling av lignede problemstillinger som bevisst relaterer seg til det samtidige skiftet fra modernisme
til postmodernisme som intellektuell hovedstrømning, finnes i Stanley J. Grenz og John R. Franke, Beyond
Foundationalism: Shaping Theology in a Postmodern Context (Louisville: Westminster John Knox Press, 2001).
Det er viktig å være klar over at Grenz og Franke, i likhet med andre kristne tenkere som ønsker å forholde seg
aktivt til postmodernismen som en del av konteksten de utfolder teologien innenfor (f.eks. James K. A. Smith),
ikke oppfatter den som nødvendigvis absolutt relativistisk i spørsmål om sannhet og moral.
20. Det er ikke helt urimelig å anta at Nomes aksiomkritikk utgjør en del av horisonten for Einar Sollis artikkel
om ”Forutsetningene som problem i bibelstudiet” i Bibelsyn og bibelforståelse (Bergen: NLA-forlaget, 1992),
85-93. Sollis artikkel drøfter ikke noen av de mulige kritiske innvendingene mot Nomes type tenkning som føl-
ger nedenfor. Mer eksplisitt bruk av Nomes aksiom-terminologi finnes hos Vengen, ”Skrifta som norm”, 165f.
21. Tidsskrift for teologi og kirke (TTK), 2/2005.
22. Torleiv Austad, ”Åpenbaringsrealismen i John Nomes teologi”, TTK 2/2005, 78.
23. Peder Gravem, ”John Nome sin hermeneutikk og aksiomkritikk”, TTK 2/2005, 107-8. En lignende kritikk
finnes hos Austad: ”Gjensynet med Nomes skrifter etterlater likevel et inntrykk av at han ikke har besvart sine
studenters spørsmål: Hvorfor utsatte han ikke sin egen ”bibelsk-lutherske åpenbaringskonsepsjon” for den
aksiom-kritiske metode som han selv utviklet? Hvilke grunner hadde han for å frede sin egen åpenbaringsfor -
ståelse mot substansiell kritikk?” Austad, ”Åpenbaringsrealismen”, 83, jf. 78.
24. Gravem, ”John Nome sin hermeneutikk og aksiomkritikk”, 108.
25. Til Puntels arbeid med sannhets- og koherensbegrepet, se hans Grundlagen einer Theorie der Wahrheit
(Berlin: de Gruyter, 1990) og Struktur und Sein: ein Theorierahmen für eine systematische Philosophie (Tübingen:
Mohr Siebeck, 2006; eng. overs. Structure and being, 2008). Se også Peder Gravem, ”Kva er sanning? Til omgre-
pet sanning med tanke på religions- og livssynsteori”, TTK 3/2005, 181-211.
26. “Systematization as an Instrument of Inquiry”, Nicholas Rescher, Philosophical Reasoning: A Study in the
Methodology of Philosophizing (Malden: Blackwell, 2001), 170-196.
27. Ibid, 171f.
28. For bygningsmetaforen i teologien, jf. Grenz og Franke, Beyond Foundationalism, 23f, 30.
29. På svensk snakkes det om både fundamentalism og fundamentism, tilsvarende engelsk fundamentalism og
foundationalism. Jeg tror ikke det vil føre til noen større klarhet om disse sakene dersom man lager et tilsvarende
nytt avledet norsk ord av samme rot (fundamentisme fra fundament) for å beskrive en tankegang som er for -
skjellig. Trolig er fundamentalisme språklig sett den beste norske gjengivelsen også av foundationalism, men
dette ordet har på norsk fått så mange negative konnotasjoner knyttet til ekstremisme og vold at det er om trent
umulig å bruke.
30. Rescher, Philosophical Reasoning, 173f. 
31. En lignende metafor anvendes av Grenz og Franke om teologi som ikke er foundationalist. De taler om at
teologien er en mosaikk (dvs. et helhetlig bilde satt sammen av en stor mengde mindre deler, gjerne av litt for -
skjellig størrelse og form) heller enn perler på en snor. Beyond Foundationalism, 51, jf. 16, 54 m.fl. 
32. Rescher, Philosophical Reasoning, 177.
33. Et utkast til noen slike kriterier finnes i ibid, 191. 
34. Til forståelsen av den apologetiske oppgaven i systematisk teologi, se min videre argumentasjon i Gunnar
Innerdal, ”Troens troverdighet: en drøfting av apologetikkens oppgave og plass i systematisk teologi”, i Teo lo -
gisk Tidsskrift 4/2012, 419-436. 
35. “In fact, among philosophers today, foundationalism is in dramatic retreat.” Grenz og Franke, Beyond
Foundationalism, 38. Her gis også referanser til flere tenkere som hevder det samme. 
36. En mer utførlig argumentasjon på dette punktet finnes i første bind av Wolfhart Pannenbergs systematiske
teologi, første kapittel (eng. utg. Pannenberg, Systematic Theology, vol 1. (Grand Rapids: Eerdmans, 1991, 1-62)
og hans artikkel ”Skriftprinsippets krise”, Norsk Teologisk Tidsskrift (1965), 106-115 (artikkelen finnes også i
tysk og engelsk versjon i Pannenbergs artikkelsamlinger). Pannenbergs fokus på universalhistorien er diskuta-
belt, men hans poeng om at ”teologien ikke kan bestå som spesialvitenskap om den guddommelige åpenbaring
på grunnlag av Den hellige skrift” (ibid, 114) uten å relateres til all sannhet, er et viktig anliggende for teologi-
ens universalitet og relevans. Hans påpekning av betydningen av moderne historiebevissthet og hermeneutikk
er også viktig for teologi i dag, til forskjell fra f.eks. på Luthers tid (ibid, 110). 
37. Jf. Innerdal, ”Troens troverdighet”, særlig 425f.



38. For en mer utførlig fremstilling av forholdet mellom naturlig og spesiell åpenbaring, knyttet til en diskusjon
omkring Jesus som ”sannheten” i skjæringspunktet mellom teologi og filosofi, se Gunnar Innerdal, Spirit and
Truth: A Systematic Reconstruction of Hans Urs von Balthasar’s Doctrine of the Spirit of Truth and its Con -
nections to the Philosophy and Theology of Truth by the Theoretical Framework of Lorenz B. Puntel (min PhD
avhandling, Oslo: MF 2014), særlig § 9. Denne vil bli utgitt i omarbeidet versjon i bokform som Hans Urs von
Balthasar on Spirit and Truth: A Systematic Reconstruction in Connection to the Theoretical Framework of
Lorenz B. Puntel (Münster: LIT Verlag, 2015).
39. Tilgjengelig f.eks. på http://www.lausanne.org/nb/lausannepakten/lausannepakten.

SUMMARY: The article discusses what role the view of Scripture plays in the construction
of a comprehensive systematic theology. I argue that the Confessions of the Lutheran church
have a clear focus on the content of faith relative to the formal principles of faith. Thereafter
I argue that coherence theory has advantages over classical axiomatic theory (John Nome)
or foundationalism as theology’s contemporary partner from philosophy of science. On this
basis, Christian institutions can have an open practice of cooperation with anyone about
anything they agree about. 
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På Luthers vis
Om den sakssvarende bibellesnings 
forutsetninger og implikasjoner

Knut Alfsvåg
Professor i systematisk teologi, Misjonshøgskolen Stavanger

knut.alfsvaag@mhs.no

I sin bibellesning var Luther spesielt opptatt av bibeltekstens evne til å
formidle Guds egenskaper til leseren. Inkarnasjonen som det sentrale
innhold i den bibelske fortelling informerer de metaforer som formid-
ler den, slik at de transcenderer sin erfaringsbestemte referanse og
etablerer den virkelighet deres utvidede betydning forutsetter.
Skriftens klarhet er derfor primært å forstå som en metafor for dens
evne til opplyse oss. 

Nøkkelord:Martin Luther, skriftsyn, inkarnasjon, hermeneutikk, mo -
der nitet

Innledning

Bibelen er en bok som er blitt utlagt
på ulikt vis. De forskjelligste meto-
der og tilnærmingsmåter har blitt

benyttet, og høyst divergerende lesemåter
er blitt resultatet. Er det noen av disse
som bedre enn andre samsvarer med det
budskap teksten selv formidler? Har det
bibelske budskap selv hermeneutiske im -
plikasjoner, slik at en bestemt måte å lese
Bibelen på kan sies å ivareta dens egenart
bedre enn andre?

Mange vil mene at svaret på det spørs-
målet er nei. For å begrunne et slikt stand -
punkt kan det anføres både historiske og
prinsipielle argumenter; mangfoldet av
lesemåter gjennom historien er et ubestri-
delig faktum, og en leser-orientert herme-
neutikk vil avvise tanken om tekstens
prio ritet for fortolkningen. Også blant
dem som mener at Bibelen selv skal styre
fortolkningen vil det være høyst ulike
oppfatninger om hva dette svaret innebæ-
rer. Er så ikke det eneste konsekvente å

slippe fortolkningene fri og la de tusen
bloms ter blomstre?

Blant dem som likevel har forsvart tan-
ken om at det bare fins én sakssvarende
måte å lese Bibelen på, er Martin Luther
utvilsomt blant de viktigste og mest
innflytelsesrike. Han strevde imidlertid
selv lenge med å finne den rette lesemåte;
Luthers kamp for å finne klarhet i troens
spørsmål er langt på vei en kamp for
finne ut hvordan han skulle forstå Bibelen
rett. Men da han mente han hadde funnet
svaret, utfoldet han det med konsistens
og konsekvens gjennom hele sitt forfatter-
skap, som derfor godt kan forstås som et
stort og omfattende forsøk på å gi et en -
het lig svar på bibelhermeneutikkens ut -
fordringer. Det svaret han fant, var imid-
lertid så omstridt at det kom til å splitte
kirken; blant annet derfor er utfordringen
fra Luthers bibelhermeneutikk noe vi bæ -
rer med oss fremdeles. 

Har Luther rett i at det bare er én saks -
svarende måte å forstå Bibelen på?



Hvordan begrunner han denne bibelfor -
ståelsen, og hva er dens forutsetninger og
implikasjoner? Har den også noe å si oss,
eller er den så bundet til sin opprinnelige
kontekst at den for oss primært har histo-
risk interesse? For å svare på disse spørs-
målene skal jeg i det følgende se nærmere
på noen av de tekstene hvor Luther selv
går inn på bibellesningens prinsipielle ut -
fordringer. Jeg vil så peke på noen trekk
som skiller Luthers bibellesning fra teol-
ogiens forhold til Bibelen i tiden etter
opplysningstiden, og antyde noen av de
veivalg dette stiller oss overfor.
Forhåpentlig vil dette bringe oss nærmere
et svar på spørsmålet om hvordan vi kan
omgås Bi be len på en sakssvarende måte.

Ordet som formidler av Guds rett-
ferdig het
Mot slutten av sitt liv skrev Luther selv en
framstilling av sin kamp for å finne løs-
ningen på bibellesningens mysterier.1

Teks tens verdi som kilde til den unge
Luthers utvikling er omstridt; om han på
tretti års avstand gjengir alt presist, kan
nok diskuteres.2 Det som imidlertid ikke
kan diskuteres, er at vi her har den eldre
Luthers sammenfatning av hva han så som
det blivende resultat av ungdomstidens
kamp for å finne teologisk klarhet. Pro -
blemet var, sier han, at han lenge for stod
uttrykket ”Guds rettferdighet” i Rom 1,17
som en referanse til Guds straffende rett-
ferdighet. Da sier imidlertid teksten at
dette også er noe som åpenbares i evange-
liet. Noe helt annet sier imidlertid denne
teksten når en forstår at den handler om
trosrettferdigheten, altså den rettferdighet
som Gud gir, og som mottas i tro. Da han
forstod dette, skriver Luther, var det som
Paradisets porter åpnet seg, og Skriften
viste seg for ham med et annet ansikt.3

Det er flere trekk ved Luthers framstil-
ling av sitt såkalte reformatoriske gjen-

nombrudd som er interessante i et bibel-
hermeneutisk perspektiv. For det første
leg  ger Luther vekt på at han kom til sin
nye forståelse av Rom 1,17 ved å legge
merke til ”sammenhengen mellom ordene”.
Det er en observasjon som for Luth er
hadde blivende betydning; han la alltid
stor vekt på kontekstbevisst bibellesning.
Ved å plukke enkeltord ut av sin sammen-
heng kan en begrunne hva som helst; noe
helt annet er det om konteksten får styre
bibellesningen.

For det andre forstår Luther bibelles-
ning som en kommunikasjon av realite-
ter; det er noe annet og mer enn medde-
lelse av et rent kognitivt meningsinnhold.
For poenget med den nye forståelse av
Rom 1,17 er ikke bare å innse at uttryk-
ket ”Guds rettferdighet” i lys av konteks-
ten her har en annen betydning enn den
antatte; nei, gjennom den nye forståelse
av teksten får leseren selv del i det teksten
refererer til. Og dette gjelder, skriver Lu -
ther, ikke bare Guds rettferdighet, det
samme gjelder ved alle relevante guddom-
melige predikater, og han anfører i fleng:
Guds verk er det verk Gud utfører i oss,
Guds kraft er den kraft han styrker oss
med, Guds visdom er den visdom Gud bru -
ker for å gjøre oss vise, og det samme gjel-
der uttrykk som Guds makt, Guds frelse
og Guds ære.4

I sin forståelse av at sakssvarende,
kon tekstbevisst bibelforståelse gir leseren
del i de realiteter teksten beskriver og for-
midler står Luther i gjeld til renessanse -
retorikkens fornyelse av tanken om or -
dets virkekraft.5 Tekster og taler som over -
beviser, gjør det ved at leser og tilhører
gripes av realiteten i det som formidles på
en slik måte at både forståelse og praksis
blir en annen. Bibellesningens poeng er
altså å gi leseren del i de guddommelige
predikater tekstene på denne måten for-
midler på en slik måte at det har bære-
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kraft for liv og tjeneste. 
Luther skiller altså ikke mellom forstå-

else og anvendelse; hvordan en forstår
Bibelen, viser seg i det liv en lever. Det er
i og for seg ikke noe oppsiktsvekkende i
dette; slik tenker også både kirkefedrene
og vår tids antagelig viktigste hermeneu-
tikk-teoretiker Hans-Georg Gadamer.6

Stand punktet er imidlertid kontroversielt
både i forhold til Luthers samtid og i for-
hold til såkalt historisk-kritisk bibelforsk-
ning.7

For det tredje stiller Luther seg selv
spørs målet om det er andre som har for -
stått dette på samme måte. Og til sin for -
undring finner han ut at det er det; Au -
gus tin har nemlig, skriver Luther, forstått
og utlagt teksten på samme måte. Det kan
nok hende Luther gjør mer ut av denne
enigheten enn han strengt tatt har grunn-
lag for.8 At det er kontinuitet mellom Au -
gus tins og Luthers Paulus-eksegese er det
imidlertid liten tvil om, heller ikke om det
forhold at for Luther var denne kontinui -
teten viktig. Han var seg bevisst at han
ved å orientere sin bibellesning ut fra teks -
tens kontekst også stod i en kirkelig sam-
menheng; å bevare kontinuiteten med (de
beste av) kirkens tidligere bibelutleggere
var derfor viktig for ham.

Luther forstår det altså slik at bibel-
teksten, når den leses med tilstrekkelig lyd -
hørhet for dens semantiske og kontekstu-
elle egenart, kommuniserer guddommelig
nærvær. Hvordan presiserer og utfolder
Luther så denne bibelforståelse i andre
sam menhenger?

De bibelske metaforer som formidling
av Kristi nærvær9

Mens han var på Wartburg, skrev Luther
en gjendrivelse av den kritikk som var reist
mot ham av Latomus, professor ved uni-
versitetet i Louvain.10 En av Luthers inn-
vendinger mot Latomus er at han ikke ser

at ordet ”synd” i Bibelen overalt har én
grunnbetydning, ”det som er mot Guds
vilje”. Nå gis riktignok ord i Bibelen ofte
overførte, billedlige anvendelser. Men et
ord fungerer som billedtale bare om en
også er seg bevisst dets opprinnelige
grunn betydning; poenget med billedtale
faller bort om ordene hele tiden gis helt
nye betydninger styrt av konteksten. Lu -
ther ønsker derfor å unngå forklarende
bibeloversettelser; en må prøve å få de
opprinnelige metaforer med seg også i
oversettelsen. Det er nemlig avgjørende
teologiske poenger knyttet til dem; slik
Luther ser det, blir troen vekket og næret
ved at ord hvis betydning er kjent fra
deres opprinnelige referanse gis en ny og
utvidet betydning hvis referanse er hentet
fra troens realiteter. Det troen forholder
seg til, er nemlig realiteten i ordenes over-
førte betydning.11

Tydeligst blir dette når vi ser på de
metaforer Bibelen anvender om Kristus;
han er klippen (1 Kor 10,4), påskelammet
og bronseslangen. Det innebærer ikke at
disse ordene har to betydninger, men at
den opprinnelige utvides, slik at ordet nå
også sier noe om Kristus. Dette er en for -
utsetning for at også Skriftens omtale av
Kristus som synder skal beholde den vekt
den må ha om disse avsnittene (Rom 8,3
og Hebr 4,15) skal fungere etter sin hen-
sikt. I en viss forstand er dette billedtale,
for i utgangspunktet er det ikke sakssva-
rende å omtale Kristus som synder. Men
når han likevel kalles synder, skjer det en
reell overføring av synd på ham, og i
denne overføring har troen sitt ankerfes-
te.12

Det er nærliggende å forstå dette som
en presisering av den forståelse av ordet
som formidler av delaktighet i guddom-
melighet som det ovenfor ble referert til
fra Luthers redegjørelse for den reforma-
toriske oppdagelse. Bibelordet fungerer
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som formidler av guddommelige realite-
ter bare om en ser at det, i analogi med
den form for billedtale som er vanlig i alle
språk, gis en utvidet betydning hvis refe-
ranse er den realitet troen forholder seg
til, nemlig den guddommelige åpenbaring.
Gjennom slik billedtale skjer det reell kom -
munikasjon i den forstand at Kristus får
del i vår virkelighet (”gjøres til synd”), og
vi får del i hans. Metaforenes referanse er
realiteten i den guddommelige åpenba-
ring, som, via den språklige formidling,
blir tilhørernes egen realitet.

En viktig implikasjon av dette er at Lu -
ther ikke skiller mellom de teologisk av -
gjø rende begrepers mening og referanse.
Åpenbaringen formidles gjennom ord som
manifesterer det de betyr. Poenget for
Luther ligger altså ikke først og fremst
hverken i ordenes evne til å formidle det
som har skjedd eller det som skal skje; det
han er interessert i, er ordenes evne til å
formidle nærvær.13

Skriftens indre og ytre klarhet14

Den Luther-tekst som i ettertid er blitt
stå ende som hans mest sentrale bibelher-
meneutiske drøftelse, er redegjørelsen for
Skriftens klarhet i Om den trellbundne
vilje fra 1525.15 Utgangspunktet er her
Erasmus' fortolkning av Rom 11,33, som
handler om de uutgrunnelige dyp av vis-
dom og innsikt hos Gud. Erasmus leser
dette som en advarsel mot å operere med
et for høyt presisjonsnivå i bibeltolkning-
en; vi har her å gjøre med ting som over-
går vår forstand, hevder Erasmus, og der-
for må vi leve med åpne spørsmål og et
visst fortolkningsmangfold.16

Dette er, sier Luther, for det første
upresis eksegese; en kan ikke ta en tekst
som handler om Guds uerkjennbarhet og
lese dem som om den gjaldt Bibelens
uerkjennbarhet. Erasmus eksegetiske in -
kompetanse viser seg altså ved at han

ikke er i stand til å oppfatte det teksten
faktisk sier. Gud og Bibelen er imidlertid
to forskjellige ting, like visst som Ska -
peren og skaperverket er det.17 For det
andre er det simpelthen ikke sant at Bi be -
len er uklar på en måte som inviterer til
åpenhet og fortolkningsmangfold; tvert
imot, poenget med den bibelske åpenba-
ring er umisforståelig klart, og ble det i
samme øyeblikk som steinen ble rullet
bort fra Kristi grav. Dermed ble det nem-
lig avdekket hvilket budskap det er den
bibelske fortelling formidler: Den fortel-
ler at Kristus, Guds Sønn, er blitt menne -
ske (og dermed at Gud er treenig), at
Kristus led for oss, stod opp fra de døde
og skal leve i all evighet. Dermed ligger,
skriver Luther, Skriftens sak i det klareste
lys, og den som påstår noe annet, viser
derved bare at en selv har stilt seg i mør-
ket og ikke vil la seg opplyse. Vel er det så
at det kan være avsnitt i Bibelen som er
uklare og vanskelige å forstå. Men me -
ningen med det hele er avdekket en gang
for alle; å operere med et forbehold for
åpenhet og tolkningsmangfold er derfor
et helt umulig prosjekt, også om det kom-
mer fra en lærd mann som Erasmus.

Nå er Luther ikke uvillig til å innrøm-
me at det finnes teologisk uinteressante
og ufruktbare problemstillinger; på det
punktet skjerper han Erasmus' stand-
punkt heller enn å bestride det. Men grunn -
laget for distinksjonen er en helt annen
hos Luther. Erasmus mener det er viktig
at bestrebelsen etter å skaffe seg teologisk
erkjennelse stopper i tide, fordi Bibelen er
uklar og uansett kan tolkes på ulike vis.
For Luther er det derimot slik at enten er
en sak klargjort i Bibelen, og da skal den
hevdes med konsistens og konsekvens,
eller den er ikke klargjort der, og da er den
teologisk uinteressant.18 For Luther er det
altså ikke bare slik at teologien er bundet
til det teksten faktisk sier; det er også slik
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at der teksten tier, der tier teologien. En
gråsone med teologiske relevante, men
uavklarte og uavklarbare problemstilling-
er kan Luther altså ikke tenke seg.

Denne Skriftens klarhet har en dobbel
natur; det fins både en indre og en ytre
klar het.19 Den indre klarhet er hjertets
viss het om at det Gud sier i sitt ord er
sant. Den ytre klarhet er tydeligheten og
entydigheten i det bibelske budskap slik
det foreligger i den bibelske tekst og pre-
kes og utlegges i kirken.20 De to bekrefter
hverandre gjensidig; den som har den ind -
re klarhet, leser Bibelen rett, mens mange -
len på indre klarhet viser seg i manglende
evne til å gjøre korrekte observasjoner i
bibeltekstenes syntaks og semantikk.
Eras mus' egen bibeltolkning gir Luther
mange eksempler på dette; han utlegger
imperativiske påbud som indikativiske
på stander om hva mennesker kan gjøre,21

og han utlegger tekster billedlig på en må -
te som ikke er forankret i konteksten.22

Særlig dette siste er svært vanlig, hevder
Luther – det er det fortolkningsgrep vrang -
lærere normalt benytter seg av for å gi
sine standpunkt et skinn av bibelsk legiti-
mitet.23

Luther er imidlertid ikke avvisende til
tanken om billedtalens teologiske betyd-
ning; tvert imot gjentar han også her på -
standen fra Antilatomus om at bibelteks-
tenes evne til å formidle de realiteter som
skaper og nærer troen, er knyttet til dens
metaforer og billedlige talemåter. Luthers
bibelske utleggelse av tanken om Skrif -
tens klarhet er da også selv en utleggelse
som fokuserer på de bibelske metaforer
for opplysning: ”Dine ord gir lys når de
åpner seg.”24 Kontekstbevissthet er imid-
lertid viktig; det er nærkonteksten og den
helbibelske kontekst, som han identifise-
rer med kirkens trosbekjennelse, som må
styre forståelsen av forholdet mellom ut -
trykkets grunnbetydning og dets utvide-

de, teologiske referanse. Hvis ikke, hav-
ner en lett i den pelagianske omskriving
av alle bibelske beskrivelser av Gud som
det handlende subjekt ved menneskets
frel se og fordømmelse som Luther finner
hos Erasmus.

Understrekning av at Bibelens ord for-
midler de realiteter de refererer til, er altså
et felles trekk ved Antilatomus, Om den
trellbundne viljen og framstillingen av det
reformatoriske gjennombrudd. Bibel or -
det er Guds skaperord, som lar den virke-
lighet det utsier, bli til, i verden og i men-
neskets hjerte. For Luther er det dette som
utgjør troens mulighetsbetingelse, og er
slik sett en avgjørende forutsetning for
hele hans teologiske virke. Poenget utdy-
pes og presiseres imidlertid på flere punk-
ter nettopp i Om den trellbundne vilje. 

For det første understreker han her at
når den opplysning Skriften formidler og så
er vesentlig for den eksegetiske kompetan -
se, så henger det sammen med at Bibelen
for midler et budskap som vantroen, be -
visst eller ubevisst, gjør opprør mot. Det
skyldes ikke at budskapet er irrasjonelt; at
Gud er Herre og mennesket er ham un -
derlagt, er noe også den hedenske fornuft
har adskillig forståelse for.25 Men å ta
dette til seg som fundament for lære og liv
forutsetter Åndens nyskapelse av menne -
sket, og der dette mangler, vil en i møte
med bibeltekstene verge seg mot det bud-
skap de formidler ved hjelp av entydig
påvisbare eksegetiske krumspring. For
Luther er Erasmus selv det beste eksem-
pelet på dette.

For det andre understreker Luther, selv
om han primært er opptatt av at Bibelen
formidler en realitet som forandrer den
som utsettes for den, at Bibelen som ka -
nonisk tekst også er læremessig entydig,
og derfor på en sakssvarende måte kan
sammenfattes i kirkens trosbekjennelse.
Derfor er dette for ham den gitte fortolk-
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ningsramme. Nå er Luther ikke fremmed
for at spørsmålet om hvilke skrifter som
hører med i den bibelske kanon, i en viss
forstand kan ses som uavklart; i Den trell-
bundne vilje er det primært kanonisiteten
til Siraks bok det dreier seg om.26 Skal et
skrift kunne aksepteres som kanonisk,
må det imidlertid kunne tolkes i samsvar
med, eller i hvert fall ikke i motsetning til,
de tekster som taler tydelig på det punkt
det her dreier seg om; er ikke det mulig,
kan skriftet ikke anses som kanonisk.27

Hvordan denne vurderingen faller ut i
forhold til bestemte skrifter, er imidlertid
et spørsmål Luther godt kan la stå åpent.

For det tredje er det for Luther en nær
sammenheng mellom hans metodiske
krav til god bibellesning, altså kravet om
at teksten skal utlegges i samsvar med de
alminnelige prinsipper for syntaks og se -
mantikk i mellommenneskelig kommuni-
kasjon, og det sentrale innhold i den bi -
belske åpenbaringshistorie, nemlig Guds
Sønns inkarnasjon. At vår bror er Guds
Sønn innebærer nemlig for Luther en
prin sipiell aksept for det skapte som ste-
det for formidling av guddommelig nær-
vær. Den meddelelse av guddommelige
egenskaper til leseren som er poenget i
den reformatoriske oppdagelse er altså
betinget av at redskapet for formidlingen,
den bibelske tekst, både er fullt ut men-
neskelig, og dermed forståelig på den
mellommenneskelige kommunikasjonens
alminnelige premisser, og bærer av gud-
dommelig nærvær. Den klassiske tonatur-
kristologi, med sin forståelse av guddom-
melig og menneskelig som forenet i Kristi
person ”uten sammenblanding og uten
adskillelse”, gjøres altså hermeneutisk
frukt bar.28

På dette punkt mener Luther at han
står i dyp kontinuitet med den oldkirkeli-
ge bibelutleggelse, som nettopp sammen-
fatter sin bibelforståelse i bekjennelsen til

den treenige Gud og Sønnens inkarna -
sjon. Sammenhengen mellom bibellesning
og Kristus-bekjennelse er derfor for
Luther dypt meningsfull både på den må -
ten at bekjennelsen til Kristus som Frelser
og Herre er den adekvate sammenfat-
ningen av den bibelske frelseshistorie,29

samtidig som tonatur-kristologien forkla-
rer hvordan det rent menneskelige kvali-
fiseres som stedet for guddommelig nær-
vær.

Særlig dette siste punkter har Luther
ytterligere utfoldet og presisert i andre
sammenhenger.

Inkarnasjon og bibelsk hermeneutikk30

Zwinglis nattverdlære ble utformet som
en avvisning av Luthers kristologisk for -
ankrede bibelhermeneutikk. For Zwingli
innebærer skillet mellom Skaper og ska-
perverk at det er umulig å tenke seg gud-
dommelig nærvær formidlet ved mennes-
keord. Det ordet formidler, er da ikke næ r -
vær, men kunnskap. Innstiftelse s ordene
re fererer derfor bare til den historiske be -
givenhet som fant sted skjærtorsdag
kveld. Meddelelsen av det som en gang
skjedde blir dermed uten direkte relevans
for frelsestilegnelsen, som må tenkes som
en separat handling isolert fra forkynnel-
sen. Slik tenker også Erasmus, men hos
ham er frelsestilegnelsen tenkt som en
separat viljeakt, og ikke som hos Zwingli
forankret i predestinasjonen. Begge fore -
griper imidlertid modernitetens skille
mellom forståelse og anvendelse.

I sitt svar Om Kristi nattverd (1528)
faller Luther tilbake på tanken om
Skriftens ytre klarhet. Teksten ”dette er
min kropp” er enkel og entydig og tillater
ikke et mangfold av fortolkninger,31 og
det er ikke noe, hverken i nærkonteksten
eller kirkens trosbekjennelse som tvinger
en til å forlate den bokstavelige forståelse.
Altså må ordets grunnbetydning styre
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forståelsen, samtidig som ordets betyd-
ning også her utvides i kraft av dets refe-
ranse til guddommelig nærvær. Med en
slik referanse trenger ”kropp” ikke å væ -
re bundet til tid og sted. Kristi kropp har
nemlig gjennom prinsippet om communi-
catio idiomatum eller egenskapsfellesskap
del i den guddommelige egenskap alle -
stedsnærvær og er derfor etter inkarna -
sjonen alltid der Gud er, det vil si over -
alt.32 At vi ikke forstår hvordan dette går
til, er ikke noe problem; å skjære troen til
på grunnlag av rasjonalitetens forutset-
ninger er uansett et helt umulig prosjekt.
Det er imidlertid avgjørende for vår tro at
Kristus er nærværende på denne måten,
”ellers er vår tro falsk”, sier Luther; da er
den menneskeverk som ikke er forankret
i ordets meddelelse av guddommelige
egenskaper.

Sakssvarende bibelutleggelse innebærer
altså for Luther at syntaks og semantikk
overordnes rasjonalitet etablert på grunn -
lag av observasjon. At vi aldri med våre
øyne har observert en allestedsnærværen-
de kropp er derfor irrelevant. Vi kan uan-
sett ikke sette det vi med regelmessighet
kan observere som ramme for forståelsen
av åpenbaringsordet; det eneste vi da ville
være helt sikre på, er at troen på Guds
nærvær i rammen av det skapte aldri ville
bli til.

Det poeng at inkarnasjonen innebærer
at ordenes betydning utvides utfolder
Luther mer prinsipielt i disputasen Ordet
ble menneske (1539).33 I utgangspunktet
betegner ”menneske” noe som er blitt til
i tiden og som er underlagt det skaptes
begrensninger, men anvendt på den sen-
trale teologiske påstand ”Ordet ble men-
neske” fører dette til vranglære. Ved in -
karnasjonen utvides nemlig betydningen
av ordet ”menneske” til ”en som forenes
med Gud og dermed gis del i guddomme-
lige egenskaper”. Denne utvidelse av

ordenes betydning følger av den bibelske
åpenbaringshistorie; fortolkningen er
altså kontekstbasert og er dermed den
sakssvarende lesemåte.

Det samme poenget gjentas og utdypes
i Disputas om Kristi menneskelighet og
guddommelighet fra 1540.34 Utgangs -
punk  tet for denne disputasen er den krist-
ne bekjennelse til Kristus som sann Gud
og sant menneske; dette impliserer en
communicatio idiomatum som innebærer
at det som sies om et menneske kan sies
om Gud, og det som sies om Gud kan sies
om et menneske.35 Derfor er det rett å si
at dette mennesket skapte verden36 og at
Gud led, døde og ble begravet.37 På denne
måten får ”i Kristus . . . hvert substantiv
en ny mening gjennom det som beteg-
nes.” Referansen for bibelspråket er det
gud dommelige nærvær i det skapte, og
ordenes betydning styres av deres referan-
se til denne virkelighet slik at de får en ny
betydning som er utvidet i forhold til den
gamle. I tradisjonell språkbruk refererer
det skapte til noe som er uendelig adskilt
fra Gud; etter den nye talemåten refererer
det til noe som i samme person er blitt
forenet med guddommelighet på uutsige-
lig vis. Skillet består samtidig som det
overvinnes gjennom en språkbruk som i
kraft av personenheten i Kristus refererer
både til det guddommelige og det men-
neskelige med ett ord. Derfor utsier ordet
i Bibelen, prekenen og liturgien Guds
nærvær på en måte som forankrer kristen
tro og kristen virkelighetsforståelse.38

Den skapte virkelighet må altså på
grunnlag av Guds Sønns inkarnasjon og
oppstandelse forstås som stedet for Guds
nærvær. Adekvat bibelhermeneutikk må
derfor forankres i en virkelighetsforståel-
se som forstår hvordan menneskespråk, i
likhet med alle andre aspekter av den
skapte virkelighet, av Gud tas i bruk for å
gjøre sitt nærvær gjeldende. Dette opp -
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hever imidlertid ikke betydningen av den
bokstavelige forståelse, like lite som den
grunnleggende forskjell mellom Gud og
menneske noen gang oppheves.

Luthers kristologiske hermeneutikk og
modernitetens eksegese
Bærebjelken i Luthers bibelhermeneutikk
er forståelsen av den bibelske historie som
formidling av Guds inkarnerte nærvær
for midlet gjennom ordet og mottatt i tro.
Adekvat bibelutleggelse er derfor nødven-
digvis trosforankret, fordi en sakssvaren-
de virkelighetsforståelse, og dermed en
sakssvarende hermeneutikk, er betinget
av at en møter ordet med tillit til dets
evne til å manifestere guddommelig nær-
vær midt i vår virkelighet.

På begge disse punkter står Luther i
dyp kontinuitet med kirkefedrene og de
oldkirkelige bekjennelser. I opplysnings -
tiden faller en imidlertid i stor grad tilba-
ke til Erasmus' og Zwinglis forståelse av
teo logi som kunnskapsmeddelelse som
aktualiseres som meningsfull trosutford-
ring ved å relateres til en virkelighetsfor -
ståelse som nettopp ikke er forankret i
Luthers og oldkirkens inkarnasjonsrealis-
me.39 Resultatet er den rekke alternative
modeller for aktualisering av åpenbaring-
en som med stor regelmessighet har av løst
hverandre gjennom den protestantiske
teologis historie fra Semler og Schleier -
macher via Ritschl og Barth til Bultmann
og Pannenberg.40 Det er en fascinerende
historie, men noe krav på å representere
en sakssvarende bibelutleggelse forankret
i den kristne bekjennelse til Jesus som
Gud og menneske kan den neppe reise. I
stedet er en i alt vesentlig blitt stående ved
Erasmus' modell som forutsetter en viss
form for enighet om det en antar utgjør
en kjerne i den kristne trosoverlevering,
mens alle andre spørsmål overlates til den
enkeltes skjønn på en måte som gjør at

det eneste som i praksis avvises, er tanken
om at det finnes en sakssvarende bibelut-
leggelse som lar teologiske spørsmål ha
definitive svar. 

Luthers autoritet har likevel vært
såpass stor at en i de forskjelligste leire
har funnet det nødvendig å påberope seg
Luther som presedens for sin egen tilnær-
ming. Det har ført til en rekke av ulike
rekonstruksjoner av Luthers tenkning
som langt på vei svarer til rekken av ulike
utkast til protestantisk teologisk selvfors-
tåelse.41 Barth utgjør her det viktigste
unntaket; som reformert teolog har han
en annen frihet til å kritisere Luther der
han vet veiene skilles,42 mens lutheraner-
ne stort sett refererer til Luther når de fin-
ner noe hos ham de synes de kan bruke.

For eksempel har det vært viktig for
mange å forankre modernitetens histo-
risk-kritiske bibelforskning i Luthers bi bel -
forståelse. Til dette har en gjerne anført to
grunner. For det første har en hevdet at
læren om rettferdiggjørelse ved tro alene
for Luther utgjør et ankerfeste som gir
rom for saklig kritikk av bibeltekster hvor
dette poenget ikke kommer klart til ut -
trykk. Og for det andre har en hevdet at
Luthers konsentrasjon om tekstens språk-
lige form innebærer en kritikk av den
allegoriske bibelfortolkning som i en viss
forstand foregriper den historiske bibel -
kritikk. 43

Begge deler er etter min oppfatning
feil. Jeg tror ikke en hos Luther finner
saklig kritikk av tekster han oppfatter
som kanoniske; det er noe han tillater seg
i forhold til tekster hvis kanoniske status
er uklar.44 Og Luther avviser ikke den
allegoriske bibelfortolkningstradisjon;
han presiserer og skjerper den.45 Av de
fire fortolkningsnivåer, det historiske eller
kristologiske, det allegoriske (eller kirke-
lige), det tropologiske (eller moralske) og
det anagogiske (eller eskatologiske), kon-
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sentrerer Luther seg om det kristologiske
og det tropologiske og betrakter disse som
den sakssvarende form for bibelutleggel-
se.46 Bibelen er for Luther en Kristus-bok;
den historiske mening er altså den kristo-
logiske.47 Det resulterer f.eks. i en salme-
eksegese som primært er opptatt av hva
Salmene lærer oss om Kris tus.48 Og den
aktuelle mening er den tropologiske, som
altså handler om Kristi nærvær i den tro-
ende slik dette gir seg til kjenne i form av
troens frukter.49

Bibelen er slik for Luther boken om
Guds nærvær, og ikke primært en histo-
riebok. Det betyr ikke at historisk faktisi-
tet er irrelevant – Guds nærvær i det
skap te, og dermed i det historiske er jo
nettopp det det hele dreier seg om. Men
Luthers primære fokus er hele tiden teks-
ten som formidler av aktuelt nærvær, ikke
rekonstruksjonen av den historie som lig-
ger forut for teksten. Det betyr at han
etter min oppfatning er en like troløs alli-
ert for den som er ute etter å devaluere
faktisitetens betydning gjennom radikal
historisk kritikk som for den som er ute
etter å begrunne den gjennom en eller an -
nen form for ufeilbarlighetslære. Luther
forholder seg til den tekstformidlede bi -
belske åpenbaring som absolutt trover-
dig.50 Men av hans fokus på tekstens fak-
tisk foreliggende form følger en forståelse
av at den ikke alltid og under alle omsten-
digheter primært er ute etter å fortelle
hvordan det egentlig gikk til. Luther er vel
klar over både at tekstenes ambisjonsnivå
på det punktet er høyst ulike, og at kano-
niseringsprosessen er gjennomført på en
måte som gir budskapets innhold priori-
tet overfor historisk presisjon. Ellers had -
de vi åpenbart ikke hatt fire evangelier. 

Derimot er det ut fra Luthers og be -
kjennelsenes kristologisk forankrede virke -
lighetsforståelse grunn til å være skeptisk
overfor den form for historisk bibelkri-

tikk som tar utgangspunkt i antagelser
om hva som sannsynligvis kan tenkes å
ha skjedd, og i neste omgang legger dette
til grunn for trosforståelsen. Den bruk av
fornuften som er orientert ut fra observa -
sjonsbaserte forventninger om sannsyn-
lighet skal en riktignok ikke forakte; den
er i sine sammenhenger både viktig og
riktig. Men teologisk eller eksegetisk nor-
mativ kan den på Luthers premisser ikke
være. En kan selvsagt ut fra en analyse av
en teksts sjanger og uttrykksmåte komme
til den konklusjon at historisk faktisitet er
noe den ikke er svært opptatt av – Bibe -
lens poetiske skrifter er her åpenbart vik-
tige, om enn ikke de eneste eksempler. På
Luthers premisser vil det imidlertid være
noe helt annet om en kommer til at det
teksten sier ikke kan være riktig, fordi
Gud kan ikke forventes å handle slik. Det
følger nemlig av Luthers kristologisk for -
ankrede virkelighetsforståelse at våre for-
ventninger om hva Gud kan eller ikke
kan gjøre er teologisk nokså uinteressante
så lenge de ikke selv er styrt av denne vir-
kelighetsforståelsen.

Konklusjoner
For Luther står det altså slik at den saks -
svarende måte å lese Bibelen på må ta
utgangspunkt i forståelsen av Bibelen som
en bok som primært handler om Guds
Sønns inkarnasjon. Fra en side sett for-
midler den derfor fortellingen om hans
liv, død og oppstandelse som fortellingen
om faktisk virkelighet. Samtidig er det
avgjørende poenget at denne fortellingen
oppfattes som en kvalifisering av bibel-
tekstens evne til å formidle guddommelig
nærvær som inkarnert i vår virkelighet og
i våre liv. Derfor må den bibelske fortel-
lings implikasjoner også få styre vår vir-
kelighetsforståelse, inkludert forståelsen
av ordets evne til å gjøre Gud nærværen-
de.
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Det utelukker selvsagt ikke at Bibelen
også kan leses på andre måter; den er
blant annet også et historisk kildeskrift.
Om en legger Luthers tilnærming til grunn,
er dette imidlertid en lesemåte med be -
gren set teologisk relevans. Teologisk rele-
vante utsagn som ønsker å ta den bibelske
tekst på alvor, må nemlig forankres i den
kristologiske virkelighetsforståelse den
bibelske inkarnasjonshistorie formidler,
ellers framtrer de som ubegrunnet speku-
lasjon. Dette Luthers teologiske funda-
mentalprinsipp er imidlertid et tveegget
sverd. Det er avvisende i forhold til dem
som driver gudskritikk basert på en erfa-
ringsforankret rasjonalitet; det er et selv-
motsigende prosjekt som ikke gir mening
hverken på teologiske eller filosofiske
premisser. Men det er også avvisende i
forhold til dem som prøver å bygge opp
en rasjonalitetsforankret gudstro, enten
den er begrunnet i forsvar for Bibelens
ufeilbarlighet eller i rasjonelle argumenter
for Guds eksistens. Gud kan bare komme
adekvat til uttrykk der han får formulere

seg selv. Bibelsk gudstro er båret av den
overbevisning at dette faktisk har skjedd
gjennom den inkarnasjonshistorie de bi -
bels ke skrifter formidler. Slik Luther ser
det, er denne overbevisningen den ene
avgjørende forutsetning for at vi kan lese
og utlegge Bibelen rett.

I tiden som skiller oss fra Luther er han
blitt tatt til inntekt for hermeneutiske
prinsipper som ligger nokså langt fra
hans egne. I første omgang er altså vårt
arbeid med Luthers bibeltolkning et his-
torisk arbeid som hjelper oss til å få tak i
egenarten i hans egen tenkemåte. I min
framstilling har jeg imidlertid også søkt å
påvise at Luthers arbeid med Bibelen er
båret av vilje til å avdekke og på en kon-
sistent måte la seg informere av sentrale
elementer ved Bibelens egen virkelighets-
forståelse. På denne måten framstår Lu -
ther ikke bare som en av kirkehistoriens
store bibelfortolkere, men også som en
aktuell og relevant veiviser til en sakssva-
rende bibelutleggelse for vår tid.
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SUMMARY: In his reading of the Bible, Luther was particularly interested in the ability of
the biblical texts to transmit God’s predicates to the reader. The incarnation as the central
content of the biblical narrative informs the metaphors that mediate it, thus enabling them
to transcend their empirical reference by establishing the reality their extended meaning pre -
supposes. The clarity of the Scripture is therefore primarily to be understood as a metaphor
for its ability to enlighten us.

Key words: Martin Luther, view of the Bible, incarnation, hermeneutics, modernity
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Innledning

Evangelikal teologi fastholder at Bi be -
 len er pålitelig, troverdig og øvers -
te autoritet for den kristne kirke.

Men hvordan forholde seg til påstander
om at Bibelen har feil, spenninger og mot-
setninger? Noen evangelikale teologer hev -
der at Bibelen er ufeilbarlig i alle spørs-
mål,1 mens andre begrenser rekkevidden
for Bibelens autoritet til ”lære og liv”.
Sistnevnte syn har ikke minst vært mest
vanlig ved Menighetsfakultet (MF) i Nor -
ge.2 I den senere tid har spørsmålet om
Bibelens autoritet også blitt knyttet til
grunnleggende debatter om hermeneu-

tikk og epistemologi. Dette vil være tema-
et for denne artikkelen.

Den amerikanske gammeltestamentle-
ren Kenton L. Sparks starter sin bok God’s
Word in Human Words med et kapittel
kalt ”Epistemology and hermeneutics”
fordi han mener at disse temaene legger
grunnlaget for en mer spesifikk diskusjon
om bibelsyn.3 Omtrent det samme hevder
professor Jan-Olav Henriksen ved Menig -
 hetsfakultetet (MF) i artikkelen ”Forsk -
nings frihet – sett fra forskerens side”.4

Der anklager han også konservative teo-
logiske institusjoner for ikke å ha tatt til-
strekkelig på alvor ”den hermeneutiske
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Evangelikal teologi fastholder at Bibelen er øverste autoritet. I den
senere tid har det oppstått nye diskusjoner om temaet i forbindelse
med nyere teorier om hermeneutikk og epistemologi. Noen teologer
og bibelforskere hevder at det ikke lenger er mulig å fastholde en naiv
realistisk hermeneutikk eller en epistemologi basert på fundamentis-
me. Av den grunn må det tenkes annerledes om Skriftens autoritet.
I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvordan forfattere som Kenton
L. Sparks, Peter Enns og Christian Smith kritiserer evangelikal teologi
ut i fra deres epistemologi og hermeneutiske grunnsyn. Jeg ser også på
tilsvarende argumentasjon hos de norske teologene Jan-Olav Hen rik -
sen og Atle Ottesen Søvik, begge knyttet til Menighetsfakultet i Oslo.

Jeg tror det er viktig å drøfte Skriftens autoritet, og hvordan vi bør
tolke den, i lys av mer generelle diskusjoner om hermeneutikk og epi-
stemologi. Det virker som om det er mange ulike innfallsvinkler til
disse spørsmålene blant evangelikale teologer, og jeg vil prøve å gi et
overblikk av de ulike posisjonene og vurdere disse.
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vending” og nyere ”vitenskapsteoretiske
paradigmer”. I likhet med mange kritikere
av evangelikal bibelforståelse, er Sparks
og Henriksen også enige om at det er
langt vanskeligere og mer komplekst å
tol ke bibeltekster enn evangelikale teolo-
ger erkjenner. De mener at nyere herme-
neutisk og epistemologisk kunnskap viser
dette.

Jeg vil i denne artikkelen gå gjennom
en del av argumentasjonen som tar ut -
gangspunkt i nyere epistemologi og her-
meneutikk i for å avvise en evangelikal
bibelforståelse. På ulike måter reflekterer
debattene innflytelsen fra postmoderne
tenk ning. Selv om jeg ikke vil gå systema-
tisk gjennom boken Five Views on In er -
rancy, er denne viktig da den gir en god
oversikt over debatten.5 Jeg vil i artikke-
len vise til fire av de fem bidragsyterne i
boken. Jeg vil videre forholde meg til Jan-
Olav Henriksen som har skrevet mye om
hermeneutiske problemstillinger og kriti-
sert et tradisjonelt evangelikalt bibelsyn.
Dette gjelder også Henriksens kollega ved
MF, Atle Ottesen Søvik, som nylig skrev
en større artikkel om hvordan Bibelen
bør fortolkes.6 I denne artikkelen vil jeg
også kommentere hvordan evangelikale
te o loger, filosofer og hermeneutikere re -
sponderer på kritikken.

Når moderne teologer viser til nyere
hermeneutikk og epistemologi for å avvi-
se en tradisjonell evangelikal bibelforstå-
else står stikkordene ”realisme” og ”fun-
damentisme” ofte sentralt. Jeg vil først se
nærmere på kritikken som ofte rettes mot
disse to epistemologiske posisjonene. Til
slutt vil jeg gå inn i påstanden om at evan-
gelikal teologi, på grunn av nyere herme-
neutisk kunnskap, ikke lenger kan fast-
holde at Bibelen er enhetlig og klar.

Oppgjøret med realismen
Kenton L. Sparks hevder at mange av de

som fastholder Bibelens ufeilbarlighet i
realiteten har som utgangspunkt at de har
en ”god-like grasp of the thruth”.7 Dette
idealet skyldes filosofien til René Descar -
tes, men må forkastes. Å være menneske
betyr å være feilbarlig. Siden Bibelen er
gitt oss i et menneskelig språk, blir det
også vanskelig å snakke om at Bibelen er
uten feil. Derfor vil Sparks heller snakke
om at Gud taler til oss på et adekvat vis
enn på et ufeilbarlig vis.8 Han avviser
videre at teksttolkning bare handler om å
finne ut hva en forfatter vil si. For forfat-
tere kan ha ikke-intenderte meninger, de
kan skrive noe annet enn de faktisk øns-
ket å si, og det må være legitimt at lesere
stiller andre spørsmål til en tekst enn en
forfatter har tatt høyde for.9

Sparks mener at alle i dag må innse at
de er postmoderne fortolkere. Selv omta-
ler han seg som en ”practical realist”, og
mener at filosofer som Gadamer, MacIn -
tyre og Ricour har et slikt hermeneutisk
utgangspunkt.10 Han mener det er et pro-
blem at mange evangelikale teologer un -
der kjenner innsikten som postmoderne
tenkning har gitt oss og viser blant annet
til William Lane Craig og J. P. Moreland.
Selv om disse ikke er klassiske realister,
har de ifølge Sparks en altfor optimistisk
epistemologi: ”They do have a deep con-
fidence in human perception and rationa-
lity, and believe that our knowledge really
is incorrigible and indubitable in some
instances”.11

I gjennomgangen av ulike posisjoner,
er Sparks opptatt av at han befinner seg
mellom realister og antirealister. Sist nevn -
te gruppe omfattes blant annet av radika-
le postmodernister som tenker at ”mea-
ning, truth and the world itself are human
constructions”.12 En slik radikal postmo-
dernisme kan lett karikeres eller misfor -
stås. Antirealister vil sjelden avvise at det
finnes en ytre verden og at alt som finnes
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bare eksisterer i menneskets bevissthet.
Poenget er snarere at den menneskelige
erkjennelse i liten grad kan vite noe om
det som befinner seg ”der ute”. Konse -
kven sen er at ”language and thought
about the world are primarily about our-
selves: how we see, how we experience,
how we talk, and therefore how we think
about the world”.13

En forløper for radikal postmodernis-
me er filosofen Friederich Nietzsche. Han
er blant annet er kjent for påstanden:
”The re are no facts, only interpreta-
tions”.14 Franske Jacques Derrida, som er
en meget kjent postmodernist og mer spe-
sifikt sees på som grunnleggeren av såkalt
dekontruktivisme, har uttalt ”there is no -
thing outside the text”.15 Utsagnet viser at
han avviser at språket vårt faktisk forhol-
der seg relevant til en ytre virkelighet.
Kevin J. Vanhoozer mener å se en sammen-
heng mellom Guds død på 1800-tallet og
dekonstruktivistenes påstand om at forfat -
teren er død på 1900-tallet. For Nietzsche
var utgangspunktet at siden Gud er død,
finnes ingen objektiv mening eller etikk.
Mennesket må selv – suverent – skape
me ning. Den franske dekonstruktivisten
Ro land Barthes har uttalt: ”To refuse to
halt meaning is finally to refuse God”.16

Radikal postmodernisme har hatt en
viss innflytelse på teologien – og Van hoo -
zer navngir flere ”enthusiastic American
followers”.17 I Norge er Jan-Olav Henrik -
sen en av dem som har arbeidet mye med
postmodernismens hermeneutikk. På den
ene siden avviser han en ”relativisme som
ser enhver tro, enhver moralsk oppfat-
ning og enhver vitenskapelig posisjon
som like god (eller dårlig) som enhver
annen”.18 Samtidig er han åpenbart på -
virket av postmoderne innsikter og påstår
for eksempel at ”det må være samtids-
konteksten og de grunner vi har tilgjenge-
lige i den, som blir avgjørende for om en

teologisk posisjon kan fremstå som
meningsfull, sann, moralsk akseptable, og
dermed som normativ”.19

Når Jan-Olav Henriksen drøfter for -
hol det mellom teologi og språk, hevder
han å innta en ”fenomenologisk filosofisk
posisjon”. Det betyr å innse at ”verden
bare er tilgjengelig for oss gjennom måten
vi erfarer den på” og at det ikke ”finnes
en verden uavhengig av perspektivet vi
har på den”.20 Slik fremstår han svært
avvisende til realismen, altså til tanken
om at det er en nær forbindelse mellom
språket vårt og den ytre virkelighet. Han
mener teologer må innse at ved å bruke
språk, vil vi lage konstruksjoner. Disse vil
aldri være ”rene avbildninger av virkelig-
heten”.21

For Henriksen er hermeneutikken til
filo sofen Hans-Georg Gadamer svært
sen tral. Gadamer kan vanskelig sees på
som en representant for postmodernis-
men, men tenkningen hans innebærer like
fullt en avvisning av realismen. Van hoo -
zer hevder at ”perhaps no twentieth-cen-
tury philosophers have done more on
behalf of hermeneutics than Hans-Georg
Gadamer and Paul Ricoeur”.22 Denne
tankegangen har også nådd teologien.
Svært sentralt for Gadamer er påstanden
om at det finnes en hermeneutisk sirkel.
Atle Ottesen Søvik ser det som svært vik-
tig at bibeltolkere lytter til Gadamers inn-
sikt. Den gjengir han slik:

Vi har alle en forståelseshorisont, be -
stående av all vår bakgrunnskunn-
skap. Den former hvilke spørs mål
og forventninger vi har med oss når
vi leser en tekst. Teksten har selv en
horisont – noe den sier noe om – og
vi kan forstå teksten når vår forstå-
elseshorisont og tekstens horisont
smelter sammen. Dette skjer i en så -
kalt hermeneutisk sirkel der vi først
har en oppfatning av helheten som
påvirker hvordan vi forstår delene,
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og etter hvert som vi forstår delene
bedre forstår vi helheten bedre og
dermed delene enda bedre og så hel -
heten enda bedre osv i en sirkel
eller spiralbevegelse (…) Når man
leser i Bibelen kan man for eksem-
pel få en utvidet forståelse av Bi -
belen, seg selv og verden, men også
en utvidet forståelse av seg selv og
verden kan påvirke forståelsen av
Bibelen, og slik oppstår økt forstå-
else i sirkelbevegelser.23

På denne bakgrunn mener Søvik at det er
umulig å hevde, slik mange evangelikale
teologer gjør, at Bibelen bør være sin egen
tolk. ”Men da er de blinde for hvor mange
forskjellige tolkninger som er like naturli-
ge, og mange var mer naturlige før enn
nå.”24

I hvilken grad er det nødvendig for de
som vil fastholde at Bibelens troverdighet
og pålitelighet å være realister? Mitt inn-
trykk er at en rekke evangelikale teologer
– i likhet med Sparks – vil betegne seg
som kritiske eller praktiske realister. De
aksepterer at vi mennesker har et begren-
set perspektiv og ikke kan vite med sik-
kerhet at vår oppfatning av verden er kor-
rekt. Vi må rett og slett leve med at vi ikke
kan – slik Descartes forsøkte – å fjerne all
tvil på vår egen erkjennelse.25

Derimot er evangelikale teologer opp-
tatt av at en antirealistisk posisjon – ikke
minst med henblikk på hermeneutikk –
må avvises. Fra en side sett er det ikke så
vanskelig. I realiteten vil svært få virkelig
tenke at det er umulig eller uviktig å finne
ut hva en forfatter har ønsket å si oss.
Hvorfor vil en postmoderne forfatter
skrive en bok eller en artikkel hvis han
virkelig tror at den kan tolkes på alle
mulige slags måter? Og hvor mange er
postmodernister i møte med en resept?
Teologer som i stor grad er inspirert av
postmodernismen vil ofte hevde at kirken
må akseptere homofilt samliv. Men hvis

det er problematisk å hevde at en tekst
kan misforstås – fordi det er helt legitimt
å tolke den på svært ulike måter – må
ikke disse teologene da akseptere at noen
bruker en bibeltekst for å fastslå at Gud
hater homofile? 

Vi må erkjenne at enhver bibelleser går
til en tekst med en forutforståelse. Alle
har med seg forutsetninger – både er be -
visste og ubevisste. Den danske teologen
Leif Andersen skriver i boken Teksten og
tiden: ”Personlig er jeg ramt i min grund-
vold af denne side av postmoderne erken-
delse: Ingen av os går oprigtigt til en tekst.
Ingen nærmer sig en tanke, et budskab,
en bibeltekst, en bog, et medmenneske
blot med denne hensigt: at jeg må forstå,
hvad der siges, koste hvad det koste
vil”.26

Denne innsikten bør gjøre enhver
bibeltolker ydmyk. Vi kan ikke ha som
utgangspunkt at vi er nøytrale teologer.
Samtidig bør det være mulig å skille mel-
lom det å være ydmyk på vegne av oss
selv som bibellesere og å være ydmyk på
vegne av Bibelen som sådan. Selv om en
bibeltolker ikke kan løsrive seg fullt og
helt fra sin samtidskontekst, kan han ha
som utgangspunkt at Bibelens tekster fak-
tisk formidler Guds åpenbaring.

Oppgjøret med fundamentismen
John R. Franke er i sin hermeneutiske tenk -
ning mer opptatt av begrepet ”fundamen-
tisme” (eller ”foundationalism”; vi snak-
ker altså ikke om ”fundamentalisme”)
enn av realisme versus ikke-realisme. Han
er kritisk til The Chicago Statement on
Inerrancy fordi han mener denne – uten
at dette eksplisitt blir hevdet – bygger på
en fundamentistisk epistemologi:

The doctrine of inerrancy formula-
ted in the Chicago statement and
worked out in evangelical theology
gives every indication that Scripture
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is to be viewed as just the sort of
strong foundation envisioned by
clas sical foundationalists. In this fra -
ming, Scripture is the true and sole
basis for knowledge on all matters
which it touches.27

Selv avviser imidlertid Franke klassisk
fun damentisme, og han har derfor pro-
blemer med å slutte seg til at Bibelen er
uten feil. Han uttaler at han har et ”post-
foundationalist perspective” og forstår der -
for Bibelens ufeilbarlighet som ”a second-
order theological construction that is de -
rived from the teaching of Scripture, ra -
ther than a direct assertion from the Bib -
le”.28 Det blir derfor galt, ifølge Franke, å
ha Bibelens ufeilbarlighet som et utgangs-
punkt for alt teologisk arbeid. De to bi bel -
forskerne Christopher M. Hays og Chris -
topher B. Ansberry – som i boken Evan -
ge lical Faith and the Challenge of His to -
rical Criticism langt på vei følger Kenton
L. Sparks og Peter Enns – mener at den
sterke kritikken mot historisk bibelforsk-
ning i evangelikale miljøer skyldes at de
”consider inerrancy to be the epistemolo-
gical foundation of Christian Theolo gy.”29

En fundamentist vil skjelne mellom to
typer kunnskap: Noe kunnskap er ”grunn -
leggende”. Det betyr at disse overbevis-
ningene ikke bygger på annen kunnskap.
Annen kunnskap er ”avledet”. Denne
kunn skapen er avhengig av og bygger på
annen kunnskap. Fundamentismen har
stått svært sterkt i filosofien. ”In one form
or another, foundationalism has been the
dominant theory of epistemic justification
throughout most of the history of Wes -
tern Philosophy”, skriver J. P. More land
og William Lane Craig i Philosophi cal
Foundation for a Christian World view.30 I
en svært anerkjent grunnbok i epistemo-
logi kaller Jonathan Darcy klassisk fun-
damentisme for ”perhaps the most influ-
ential position in epistemology.”31

Fundamentister er noe uenige om hva
slags kunnskap som kan sies å være
”grunnleggende”. Noen har hevdet at det
er begrenset til sannheter som er selvinn-
lysende, logiske eller direkte observerba-
re. I så fall kan det være vanskelig å finne
plass for gudstroen. I møte med en slik
avvisning av teisme, har den amerikanske
filosofen Alvin Plantinga hevdet at alle i
realiteten inkluderer overbevisninger i sin
virkelighetsforståelse som mangler slike
karakteristika – som for eksempel troen
på at andre mennesker har et sinn eller at
det finnes en fortid. På den bakgrunn vil
han også inkludere troen på Gud som
”warranted belief”.32 Dette gjør han altså
innenfor et fundamentistisk paradigme.
Plan tinga mener at gudstro i gitte situa -
sjoner kan fungere som en grunnleggende
forutsetning som ikke er avhengig av and -
re argumenter for å være rasjonell.

Når John R. Franke problematiserer
fundamentismen, er poenget hans at å ha
Bibelen som et fundament – som teologis-
ke sannheter deretter avledes av – er en
umulighet. Det går ikke an å på forhånd
(altså a priori) å tenke at Bibelen er tro-
verdig og pålitelig og kan fungere som et
ubegrunnet fundament. Denne innven-
dingen er også svært viktig for Jan-Olav
Henriksen. Han fastslår at enhver overbe-
visning bør utsettes for ”kritisk prøving
og vurdering”.33 I følge Henriksen må må -
let være ”å formulere en stadig mer saks -
svarende og sammenhengende (koherent)
oppfatning, gitt all den kunnskap og inn-
sikt vi har tilgang til.”

For Henriksen, og mange andre, er
”ko herens” et svært viktig stikkord.
Istedenfor å skille mellom ulike nivåer av
kunnskap, mellom grunnleggende og
avledede påstander, vil han tenke at alle
kunnskapspåstander prinsipielt står på
samme nivå – og må settes sammen til en
helhet. Istedenfor å være fundamentist,
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vil Henriksen være koherentist. Også Sø -
vik mener at ”koherens” er ”det beste
kri terium på sannhet”.34 Konsekvensen er
at Bibelens tekster ikke gis en særskilt
prio ritet, men må stå i dialog med andre
kunnskapskilder.35 Henriksen avviser der-
med, i motsetning til for eksempel tidlige-
re MF-lærer John Nome,36 at all tenkning
bygger på aksiomer som vanskelig kan
begrunnes på samme måte som annen
kunnskap (og ofte tas for gitt). Henriksen
mener også at alternativet til koherentis-
me svært ofte vil fremstå som en form for
fideisme, altså at vi tror at noe ”er a prio-
ri sant uavhengig av enhver prøving og
diskusjon, fordi vi har besluttet oss for å
tro at det er rett”.37

Når temaet er fundamentisme finnes
mange nyanser. Henriksen er svært opp-
tatt av at fundamentismen er sterkt svek-
ket.38 Mye tyder på at det i hvert fall er
til felle for klassisk fundamentisme.39

Mange vil derimot kalle seg for ”modest
foundationalists”.40 Jeg kan for eksempel
vise til artikkelen med den talende tittelen
”The Premature Report of Foun da tio na -
lism’s Demise” av J. P. Moreland og Gar -
rett DeWeese.41

R. Albert Mohler Jr., som har en svært
klassisk forståelse av Bibelens ufeilbarlig-
het, mener for øvrig at ”some form of
foundationalism is basic, not only to the
project of evangelical theology, but also
to the Christian faith”.42 Han mener også
at ”while strong forms of foundationa-
lism remain out of fashion in many circ -
les, softer forms are growing in influen-
ce”. Andre evangelikale tenkere er mer
kritiske til fundamentismen. John R. Fran -
ke er nevnt.43 Kevin J. Vanhoozer virker
til å mene at en eller annen form for fun-
damentisme er holdbar,44 men omtaler
seg som ”postfoundationalist”. Han er
også kritisk til en koherentistisk posisjon
som fører til at ”no one belief is more

important than any other”.45 Nylig ut -
kom for øvrig filosofen Paul Helm med et
forsvar for fundamentisme og en kritikk
av Franke og Vanhoozer.46 For å komplet-
tere bildet bør det påpekes at noen filoso-
fer prøver å kombinere fundamentisme
og koherentisme47.

Jan-Olav Henriksen mener at kristne i
dag ikke bør tro at noe er sant – eller godt
– bare fordi det står i Bibelen. Det blir feil
å tenke at ”dersom man kan finne ut av
hva Paulus eller Peter eller Jesus mente, så
er spørsmålet om den faktiske sannheten
i det de mente, også avgjort”.48 Isteden
mener han at kristne må etterspørre
”alminnelig tilgjengelig begrunnelse for
det som tros”. I alle spørsmål må vi
”vende oss til all den kunnskap vi har til-
gjengelig (…) og spørre om hvordan det
som tros, kan ha plass i rammen av en
slik sannhet”.49

Selv finner jeg det problematisk at Hen -
riksens tankegang impliserer at Bibelens
tekster blir sideordnet all annen kunn-
skap. Det er åpenbart en utfordring å
håndtere (tilsynelatende) konflikter mel-
lom bibeltekster og annen etablert kunn-
skap. Men bør ikke teologien ha som
utgangspunkt at Bibelen står i en særstil-
ling? Kevin J. Vanhoozer påpeker i denne
sammenheng: ”Theories, consensus opi-
nions, and school of thought all come and
go.”50 Jeg synes det er avgjørende å fast-
holde at Bibelens budskap er mer tidløs
enn annen kunnskap. ”Gresset blir tørt,
blomsten visner. Men vår Guds ord står
fast til evig tid” (Jes 40,8). I dag må vi
kunne fremholde at Bibelens sannheter
har vist seg langt mer slitesterke enn
mange av de sannheter som til ulike tider
er blitt kalt for vitenskapelige.

Jeg vil også problematisere påstanden
fra Henriksen om at fundamentisme med
nødvendighet innebærer å innta en fideis-
tisk posisjon. Fundamentismen ser det
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som rimelig å skille mellom aksiomer
eller forutsetninger på den ene siden og
avledede argumenter og påstander på den
and re. Et viktig poeng for mange er at en
del aksiomer eller forutsetninger er så
opplagte at de ikke trenger begrunnelse.
De kan gjelde logiske sannheter eller
matematiske sannheter. Slike sannheter
oppleves å ha et så solid grunnlag at det
blir urimelig å hevde at man bare ”har
besluttet” seg for å tro på dem – som er
be skyld ningen fra Henriksen.

Det er i denne sammenheng interessant
å vise til Mohler som hevder at ”even
anti-foundationalist must operate on the
basis of some truth claims or assumptions
that are foundational, even to their own
anti-foundationalist thought”.51 En slik
på stand vil utvilsomt avvises av Henrik -
sen – og mange andre. Men det er fasci-
nerende å legge merke til at Henriksen
kan påstå at ”kritisk arbeidende teologi
må altså forutsette at det ikke finnes noe
som helst absolutt sikkert grunnlag for de
po si sjoner som frem settes med krav om
gyldighet”. Men hvordan begrunne akku-
rat dette utgangspunktet? Jeg synes det er
litt underlig at forutsetningen om at ing-
enting er sikkert formuleres som om den
har en absolutt gyldighet. 

Mitt poeng her er ikke å påstå at
Moh ler har helt rett og at Henriksen der-
for opptrer som en fundamentist. Deri -
mot vil jeg få frem at debatten om funda-
mentismen på ingen måte er avsluttet.
Det fremstår således noe autoritært når
Henriksen argumenterer for at den filoso-
fiske grunnlagsposisjonen han selv for -
svarer er den eneste som kan sies å være
holdbar for seriøs teologisk tenkning. Det
går også an å problematisere at en episte-
mologisk grunnposisjon får direkte kon-
sekvenser for hva vi tenker om Bibelens
pålitelighet. Kevin J. Vanhoozer skriver:

It is nothing less than a category
mis take to think that inerrancy
(which is about biblical truthful-
ness) should be tied to any specific
epistemology (which is about hu -
man knowledge). Inerrancy claims
that whatever Scripture says is
whol ly true and trustworthy, but
there is nothing in the concept of
inerrancy that suggest that our in -
terpretations are infallible or certa-
in.52

Til slutt: Også de som mener at det er vik-
tig at teologer arbeider ut ifra noen
grunnleggende forutsetninger, kan være
positive til at disse forutsetningene blir
drøftet, undersøkt og vurdert. Men de vil
mene at noen forutsetninger er mer
grunn leggende i teologisk forskning enn
andre. Det vil også være ulike syn på hva
det vil si å begrunne rasjonelt (og kohe-
rent?) ulike forutsetninger for teologisk
arbeid.

Umulig å påstå at Bibelen er klar
For noen år siden vakte Christian Smith
oppsikt med boken The Bible Made Im -
pos sible. Smith har evangelikal bakgrunn
og underviser ved det katolske University
of Notre Dame. Dette er for øvrig univer-
sitetet der profilerte evangelikale filosofer
som Alvin Plantinga og Peter van In wa -
gen har en tilknytning. Christian Smith er
imidlertid blitt katolikk. Sentralt i hans
kri tikk av et evangelikalt bibelsyn – som
han mer spesifikt kaller for biblisisme – er
det faktum at kristne, som deler overbe-
visningen om at Bibelen er ufeilbarlig, er
uenige om utrolig mange spørsmål: 

In a crucial sense it simply does not
matter whether the Bible is every -
thing that biblicists claim theoreti-
cally concerning its authority, infal-
libility, inner consistency, perspicui-
ty, and so on, since in actual func -
tioning the Bible produces a plura-
lism of interpretation.53
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Smith mener at årsaken til den store
variasjonen av tolkninger blant evangeli-
kale kristne skyldes at disse forlanger mer
av Bibelen enn det er grunnlag for. Han
bruker puslespillet som en illustrasjon og
hevder at Bibelens tekster kan brukes for
å utforme en rekke ulike puslespill. Uan -
sett hvordan vi legger brikkene, vil vi fin -
ne ut at det mangler noen brikker her og
der, og at det også er brikker til overs.54

Det blir derfor galt å tenke Bibelen er som
et puslespill av tekster der alt passer fint
sammen. Isteden må vi konkludere med
at Bibelen verken er enhetlig eller klar.

Også Atle Ottesen Søvik legger vekt på
at Bibelen ikke kan sies å være klar. Han
mener at ”vi må innrømme at åpenba-
ringen er objektivt sett utydelig. I alle
spørsmål finnes det kristne kirker som er
uenige om hvordan Bibelen skal tolkes,
og det er også stor uenighet blant dem
som sier Bibelen skal tolkes
bokstavelig”.55 Søvik understreker at
dette ikke bare gjelder for mindre viktige
spørsmål: ”I mange spørsmål er det uty-
delig hva Bibelen sier, selv i sentrale spørs-
mål som frelse”.56 Som eksempler nevner
han spørsmålet om barn skal døpes, om
forholdet mellom frelse og gjerninger, om
det er en skam for kvinner å klippe håret
og om blodoverføring er galt siden krist-
ne ifølge Apg 15,20 skal holde seg unna
blod?57

Det skal understrekes at Christian
Smith er svært opptatt av at han selv ikke
er noen liberal kristen og at han fasthol-
der Skriftens inspirasjon.58 Hans anlig-
gende er å kritisere det han kaller et bib-
lisistisk bibelsyn (som han mener ”perva-
des much of American evangelicalism”59).
Siste del av boken kaller han ”Toward a
Truly Evangelical Reading of Scripture”.
Der hevder han at kristne må akseptere at
Bibelen er en kompleks og ambivalent
bok, men at løsningen er å benytte en

”Chris tocentric Hermeneutical Key”.60

Da viser han blant annet til Luther som så
Jesu kors som Skriftens kilde.61 Velger vi
et slikt utgangspunkt i møte med Bibelen,
blir det ikke så viktig at det finnes motset-
ninger og spenninger i tekstene. For vi
kan fokusere på ”the good news of Jesus
Christ, as the Bible’s interpretative focus,
center, and purpose”.62

Jeg mener at det for lutherske kristne
gir god mening å vektlegge at Bibelen skal
leses i lys av budskapet om Jesus Kristus.
Luther var opptatt av at sunn bibeltolk-
ning gjør Jesus til Skriftens sentrum. På
den annen side var Luther også opptatt av
Skriftens klarhet. Det var ikke nødvendig
å bygge på kirkens tradisjon eller overlate
fortolkningen av Bibelen til kirkens lære -
embete.63 Smith avviser derimot tydelig at
Bibelen kan sies å være klar.

I sin bok går Smith inn i hvordan evan-
gelikale kristne forsøker å fastholde det
han kaller et biblisistisk bibelsyn i møte
med den store variasjonen i tolkninger.
Blant disse er påstanden fra enkelte om at
de (tilfeldigvis) har rett og at andre krist-
ne ikke i tilstrekkelig grad vil la seg korri-
gere av Bibelen. Smith drøfter også på -
stan den om at menneskers syndighet hind -
rer oss alle fra en klar forståelse av
Bibelen.64 Han konkluderer med at ingen
av svarene reelt sett er holdbare for bibli-
sister. Det kan ha å gjøre med hvordan
Smith forstår begrepet. Han er blant an -
net opptatt av at en slik biblisisme ser på
Bibelen som en slags oppslagsbok. 

Min vurdering er at Smiths skildring
av biblisismen er preget av amerikansk
kirkeliv der det kan være gangbar mynt å
frimodig henvise til Bibelen som veileder
om alt fra kosthold til lederskap. Evange -
likale kristne bør være tydelige på at Bibe -
len faktisk ikke uttaler seg om alt mulig,
og at et solid tolkningsarbeid er utford-
rende da den er talt inn i en annen kultur
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enn den vi lever i. Det er en reell utford-
ring å fastholde at Bibelen er tydelig og
klar i mange spørsmål i lys av at kristne
faktisk er uenige om mye. Men jeg mener
evangelikale kristne kan tenke at teolo-
gisk uenighet i større grad skyldes men-
neskers uklarhet, syndighet og begrens-
ning enn mangler ved Bibelen. Jonathan
Morrow påpeker at Bibelen selv skildrer
uenighet blant kristne (2 Tess 2,1-44) og
understreker at vi må akseptere ”the in -
herent messiness that comes with human
interpretation in a fallen world”.65

Jeg tror også at Smith overdriver sin
skildring av uenigheten blant evangelikale
kristne. Han peker for eksempel på
mange amerikanske bøker som redegjør
for tre eller fire eller fem ulike syn på vik-
tige spørsmål – som dåp, endetid, kvin-
ners tjeneste i menigheten, gjengifte, dåp
og fortapelse. Til sammen viser Smith til
omkring 50 ulike boktitler, og han mener
disse viser at evangelikale kristne både er
uenige om svært mange temaer og om
svært viktige temaer.66 Men realiteten er
at selv om det finnes ulike syn, er mange
av ulikhetene knyttet til ulik vektlegging
og mindre nyanser. Det er ikke slik at
evan gelikale kristne er uenige om alle
spørsmål knyttet til endetiden eller natt-
verden selv om det finnes forskjeller. Der -
nest finnes det mye enighet på kryss og
tvers blant evangelikale – fra ulike kirke-
samfunn – og mange kan fortelle at de
kjenner på en sterk enhet.

Avsluttende refleksjoner
Hva bør evangelikale teologer tenke om
epistemologi? Er det slik at vi alle bør
være fundamentistiske realister for å kun -
ne fastholde Bibelens autoritet? Jeg mener
å ha vist i denne artikkelen at evangelika-
le teologer har ulike vurderinger. Ikke
minst finnes det ulike syn på fundamen-
tismen. Det er interessant å merke seg at

også teologer som vil tale om Bibelen som
ufeilbarlig, kan være kritisk til en funda-
mentistisk epistemologi.

Når det gjelder forholdet mellom rea-
lisme og antirealisme, vil de fleste evange-
likale teologer plassere seg i en mellom-
posisjon – som ofte kalles ‘kritisk realis-
me’. Dermed fastholder vi muligheten for
å ha sann kunnskap om en ytre verden,
inkludert Bibelens budskap. Men vi inn-
ser at vår innfallsvinkel i en eller annen
grad er subjektiv, og at vi ikke har et slags
nøkternt fugleperspektiv – som Gud har –
på verden. Det gjelder også for møtet vårt
med Bibelen. Men en slik innfallsvinkel
bør ikke sees på som ny. Tvert imot har
kloke kristne alltid har skilt mellom det å
fastholde at Bibelen taler sant og det å
fastholde at min tolkning av Bibelen må
være korrekt. I 1 Kor 13,12 sier Paulus de
kjente ordene: ”Nå kjenner jeg stykkevis,
men da skal jeg kjenne fullt ut”.

Jeg ser det som viktig å drøfte grunn-
leggende spørsmål knyttet til epistemolo-
gi og hermeneutikk. Men jeg er kritisk til
de som mener at en teolog må fastlegge
sin epistemologi før de avklarer sitt skrift-
syn. For blir ikke konsekvensen at vi lar
et spesifikt filosofisk paradigme være sty-
rende for vår forståelse av Bibelen? Jeg ser
det som rimelig at vi for eksempel under-
søker om noen bibeltekster legger føring-
er for hva kristne bør tenke om epistemo-
logiske problemstillinger.

Selv mener jeg ikke at Bibelen binder
oss når det gjelder hva vi bør tenke gene-
relt om ulike epistemologiske teorier –
som ulike varianter av fundamentisme.
Men det er ingen tvil om at en rekke teks-
ter taler sterkt og tydelig om Bibelens au -
toritet. Det er uholdbart hvis evangelikale
teologer og filosofer bruker et epistemo-
logisk eller hermeneutisk utgangspunkt
for å problematisere at menneskelige ord
sees på som Guds ord. Tvert imot roser
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Noter
1. Det gjelder ikke minst i amerikanske evangelikale miljøer der det gjerne snakkes om ”inerrancy”, altså om
Bibelens ufeilarlighet. En stor gruppe amerikanske teologer utformet i 1978 ”The Chicago Statement on Biblical
Inerrancy” som ligger til grunn for mange teologiske institusjoner. Erklæringen finnes på en rekke nettsider, for
eksempel her: http://www.etsjets.org/files/documents/Chicago_Statement.pdf  
2. Dette er grunnholdningen i artikkelsamlingen Torleiv Austad (red), Bibelen og teologien (Oslo: Luther Forlag,
1982). Et annet eksempel er Ole Modalsli og Leif Gunnar Engedal, Evangelisk tro (Oslo: Nye Luther forlag,
1992), side 31, som i mange år ble brukt som grunnbok i dogmatikk ved MF. Carl Fr. Wisløff, som i en årrekke
var en profilert professor ved MF, hevdet på sin side at Bibelen ”er i alle deler troverdig og pålitelig, uten feil
og selvmotsigelser”, Guds ord står fast (Oslo: Lutherstiftelsen, 1966), side 32.
3. (Grand Rapids: Baker Academic, 2008). Det er også interessant å merke seg at John R. Franke starter sin
kritikk av ”The Chicago Statement on Inerrancy” med å hevde at dokumentet bygger på en ”foundationalist
epistemologi”, som han mener må forkastes, se J. Merrick og Stephen M. Garrett (redaktører), Five Views on
Biblical Inerrancy (Grand Rapids: Zondervan, 2013), side 259-264.
4. Luthersk Kirketidende, nummer 16/2014.
5. I boken kommer fem noe ulike syn til uttrykk. Teologen Peter Enns avviser tanken om at Bibelen er ufeilbar-
lig, men de fire andre artikkelforfatterne slutter delvis opp om denne forståelsen – men det finnes betydelige
nyanser mellom dem.
6. Jeg vil særlig vise til artikkelen ”Hvordan bør vi tolke Bibelen?” som ble publisert i juni 2014 som en fore-
løpig artikkel (se: http://www.academia.edu/7367227/Hvordan_b%C3%B8r_vi_tolke_Bibelen_16_juni_2014).
Samtidig publiserte Søvik en forkortet versjon på Verdidebatt.no. Da artikkelen er ment å være foreløpig, vil
jeg i liten grad gå inn i mindre detaljer i artikkelen.
7. Sparks, God’s Word in Human Words, side 54.
8. Sparks, God’s Word in Human Words, side 55.
9. Sparks, God’s Word in Human Words, side 44.
10. Sparks, God’s Word in Human Words, side 55. Så langt jeg kan forstår er uttrykket ”critical realism” / ”kritisk
realisme” langt mer vanlig enn ”praktisk realisme”. For eksempel kaller Christian Smith kaller seg for ”Critical
realist” og tar også et oppgjør med ”foundationalism”, The Bible Made Impossible (Grand Rapids: Brazos
Press, 2011), side 59.
11. Sparks, God’s Word in Human Words, side 6.
12. Kevin J. Vanhoozer, Is There a Meaning in This Text? (Grand Rapids: Zondervan, 1998), side 57.
13. Vanhoozer, Is there a meaning in this text?, side 57.
14. Sitert fra Vanhoozer, Is there a meaning in this text?, side 58. Sparks skriver mye om radikale postmoder-
nister i God’s Word and Human Words, side 39-47.
15. Vanhoozer, Is there a meaning in this text?, side 63. Se også Christopher Butler, Deconstructivism. A Very
Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2002) om dekonstruktivisme, side 16-19.
16. Vanhoozer, Is there a meaning in this text?, side 30.
17. Vanhoozer, Is there a meaning in this text?, side 50.
18. Teologi i dag (Bergen: Fagbokforlaget, 2006), side 74.
19. Teologi i dag, side 83. Henriksen viser på mange vis at han slutter seg til postmodernismen og ser på denne
som ufrakommelig. Det er også interessant at han kan sitere den radikale postmodernismen Foucault med til-
slutning, side 101. 
20. Religion. Mellom troens isolasjon og uvitenhetens forakt (Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2011), side 33.
21. Teologi i dag, side 100.
22. Vanhoozer, Is there a meaning in this text?, side 106.
23. Søvik, ”Hvordan bør vi tolke Bibelen?”, side 4.
24. Søvik, ”Hvordan bør vi tolke Bibelen?”, side 10
25. Det er interessant å merke seg at Johathan Morrow, Questioning the Bible. 11 Major Challenges to the Bible’s
Authority (Chicago: Moody Publishers, 2014), side 177, eksplisitt viser til Descartes og understreker at kristne
må leve med at vi ikke kjenner sannheten med full sikkerhet. Morrow fastholder for øvrig tanken om at Bibelen
er helt ufeilbarlig.
26. Teksten og tiden, bind 2 (Fredericia: Kolon, 2006), side 29. 
27. Franke i Five Views on Biblical Inerrancy, side 262.

Paulus de kristne i Tessalonika fordi de
tok imot forkynnelsen ”ikke som et men-
neskeord, men som det i sannhet er, som

Guds ord, som virker med kraft i dere
som tror” (1 Tess 2,13).
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28. Franke i Five Views on Biblical Inerrancy, side 263.
29. (Grand Rapids: Baker Academics, 2013), side 3. Forfatterne viser i den forbindelse til Mark Noll og boken
Between Faith and Criticism: Evangelicals, Scholorship, and the Bible in America, 2nd edn (Vancouver: Regent
College Publishing, 2004). For øvrig er Hays og Ansberry tydelig kritisk til fundamentistisk epistemology, se
f.eks. side 8-9.
30. Philosophical Foundation for a Christian Worldview (Downers Grove: IVP Academic, 2003), side 112.
Kenton L. Sparks påpeker i sin kritikk av nettopp Moreland og Craig at disse står for en uholdbar ”modest”
foundationalism, God’s Word in Human Words, side 46.
31. Introduction to Contemporary Epistemology (Oxford: Blackwell Publishing, 1985, 2010), side 53
32. Blant Plantingas mest kjente bøker er Warranted Christian Belief (Oxford: Oxford University Press, 2000)
og God and Other Minds (Cornell: Cornell University Press, 1967).
33. Henriksen i ”Forskningsfrihet – sett fra forskerens side”. De neste sitatene i neste avsnittet er hentet fra
samme artikkel.
34. Søvik, ”Hvordan bør vi tolke Bibelen?”, side 8.
35. Henriksen er svært kritisk til ”fundamentisme”, som omtales som ”prinsippforankret teologi” i Teologi i
dag, side 132-136. Han gjør også oppmerksom på at Bibelen bare skal betraktes som ”eneste norm” når ”det
gjelder budskapet om hva som skal til for at mennesket kan bli rettferdiggjort ved tro på Jesus Kristus”, side 87.
36. Se for eksempel Nomes artikkel ”Om forskningen og bibelkritikkens forutsetninger” i Ole Øystese (red),
Bibelsyn og Bibelgranskning (Stavanger: Nomi Forlag, 1966), side 17-37. Tomas Nygren viser i artikkelen
”Villkor för vetenskaplig teologisk forskning”, Ingång 4/2004, side 4-54, at Henriksen gradvis har flyttet seg
bort fra tankegangen til Nome.
37. Henriksen i ”Forskningsfrihet – sett fra forskerens side”.
38. Se for eksempel hans svarartikkel ”Ottosen forstår ikke alvoret” i Luthersk Kirketidende 19/2014. 
39. Dette hevder blant annet filosofen Nicholas Wolterstorff, sitert av Thomas H. McCall ”Religious
Epistemology, Theological Interpretation of Scripture, and Critical Biblical Scholarship” i James K. Hoffmeier
og Dennis R. Magary (red.), Do Historical Matters Matter to faith? (Wheaton: Crossway, 2012), side 36.
40. Dette er en posisjon som Thomas H. McCall omtaler med stor støtte, side 37.
41. Artikkelen er trykket i Millard J. Ericson, Paul Kjoss Helseth og Justin Taylor (red.), Reclaiming the Center.
Confronting Evangelical Accomodation in Postmodern Times (Wheaton: Crossway Books, 2004). 
42. Five Views on Biblical Inerrancy, side 289. Neste sitat er hentet fra samme sted. 
43. Her kan nevnes boken Beyond Foundationalism: Shaping Theology in a Postmodern Context (Louisville:
Westminster John Knox Press, 2001) av John Franke og Stanley J. Grenz.
44. Five Views on Biblical Inerrancy, side 304-305.
45. The Drama of Doctrine (Louisville: Westminster John Knox Press, 2005), side 292. Vanhoozer skriver grundig
om ”a postfoundationalist theology” på side 291-306. Av andre viktige bøker fra Vanhoozer kan nevnes Is
There a Meaning In This Text? (Grand Rapids: Zondervan, 1998) og First Theology (Downers Grove: IVP,
2002). Også Thomas H. McCall er kritisk til ”coherentism”, side 37.
46. Se boken Faith, Form, and Fashion: Classical Reformed Theology and Its Postmodern Critics (Eugene:
Cascade Books, 2014).
47. Blant annet er filosofen Susan Haack kjent for begrepet ”foundherentism” som begrunnes i boken Evidence
and Inquiry: Towards Reconstruction in Epistemology (Oxford: Wiley-Blackwell, 1994).
48. Teologi i dag, side 44.
49. Begge de to siste sitatene er hentet fra Teologi i dag, side 45 og 46.
50. Five Views on Biblical Inerrancy, side 132.
51. Five Views on Biblical Inerrancy, side 289. Her viser for øvrig Mohler et ganske sterkt slektskap til Plan -
tingas filosofiske tenkning. 
52. Five Views on Biblical Inerrancy, side 30.
53. Smith, The Bible Made Impossible, side 17.
54. Smith bruker mye plass på å skildre dette eksemplet, The Bible Made Impossible, side 45-47.
55. Søvik, ”Hvordan bør vi tolke Bibelen?”, side 13.
56. Søvik, ”Hvordan bør vi tolke Bibelen?”, side 13.
57. Eksemplene blodoverføring, om voksendåp kontra barnedåp og kvinnelig hårklipping er fra Søvik,
”Hvordan bør vi tolke Bibelen?”, side 6. Spørsmålet om fri vilje nevnes på side 13. 
58. Smith, The Bible Made Impossible, side vii, ix.
59. Smith, The Bible Made Impossible, side 3.
60. Her viser jeg til to overskrifter fra boken, henholdsvis på side 93 og 127.
61. Smith, The Bible Made Impossible, side 106.
62. Smith, The Bible Made Impossible, side 172.



63. Dette vektlegger for eksempel Bernt Hägglund i gjennomgangen av Luthers teologi, se Teologins historia
(Malmö: Gleerups, 1981), side 202.
64. Smith, The Bible Made Impossible, side 38-39.
65. Morrow, side 178.
66 Smith, The Bible Made Impossible, side 22-23.

SUMMARY: The authority of the Scripture has been an important concern for evangelical
theology for many years. In recent years, new discussions about this topic have surfaced rela-
ted to newer theories about hermeneutics and epistemology. Some theologians and biblical
scholars argue that it is no longer possible to hold on to naive realistic hermeneutic and an
epistemology based on fondationalism. Because of this, it is necessary to think differently
about the authority of the Scripture. 
In this article, I investigate how writers like Kenton L. Sparks, Peter Enns and Christian

Smith have criticized evangelical theology based on their view on epistemology and herme-
neutic approach. I also look into related arguments by the Norwegians Jan-Olav Henriksen
and Atle Ottesen Søvik, professors at MF Norwegian School of Theology in Oslo. 
I find it important to discuss the authority and interpretation of the Scripture in light of

more general discussions about hermeneutics and epistemology. It seems like there are many
different approaches to these questions among evangelical theologians, and I try to present
an overview of the different positions and assess these.

Keyword: Hermeneutics, epistemology, authority of the Scripture, inerrancy, critical realism
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Amajor function of the early
church’s Rule of Faith (regula fi -
dei), largely synonymous with the

Rule of Truth or Ecclesiastical Rule,1 was
to guarantee that the faith community
”read the Old Testament as the promise
of the Gospel and the Gospel as the fulfil-
ment of that promise.”2 As a key to such
a reading of old and new Scriptures as a
unified whole, the regula fideiwas used as
a summary of the faith,3 or as the teach -
ing foundation for Christian belief as re -
vealed by Christ and handed down by the
apostles.4

Following an introduction to the early
Christian notion of a regula fidei, and a
brief comment on a few passages in Ire -
nae us  (Haer. I, 8.1-10.1; III, 1.1-2; Dem.
6), this essay explores certain practices
integral to the church’s Rule of Faith,

namely: Scripture interpretation (focus-
sing on the nomina sacra practice and the
bipartite OT–NT arrangement), creedal
formulation, and the rite of initiation. It is
argued that these basic textual,5 creedal6

and ritual expressions7 of early Christian
existence shaped common features of the
majority church’s emergent biblical theol-
ogy. ”Biblical theology” is here under-
stood in broad terms as the distinct Chris -
tian theology held to be contained in the
Jewish (OT) and specifically Christian
Scriptures (NT) when perceived jointly as
a textual unity. 

Due to their defining qualities, Scrip -
ture and Rule of Faith emerged within the
faith community – to use the German
theo logian Karlmann Beyschlag’s phra-
sing – as ”two sides of one and the same
norm” (zwei Seiten einer Norm).8 As
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such, the regula fidei could even be seen
as a property of sacred Scripture, empha-
sizing the arrangement of the Old and
New Testament texts into a whole, with
special attention given to reading biblical
passages in their intra-scriptural context
(Clem. Strom. VI, 15.25.3; Iren. Haer. I,
8.1-10.1).9 Alternatively, when associated
more with baptismal confession or apo-
stolic tradition in the broader sense, the
regula could be viewed as a scripturally
de fined or aligned Rule.10 Applied to
various types of scriptural exegesis, this
Rule of Faith, or Rule-of-Faith pattern of
biblical reading, occurs around AD 200
in Irenaeus of Lyons,11 Tertullian of
Carthage and Clement of Alexandria, as
well as in other early Christian writers.12

Introductory Remarks

Regula fidei and the Mosaic of
Scripture
Christ himself is said to be the originator
of the Rule in Tertullian (ca. AD 160-
220) and Clement of Alexandria (ca. AD
150-215/21).13 Clement describes the
Eccle siastical Rule in a frequently quoted
passage as ”the agreement and unity of
the Law and the Prophets and the Tes ta -
ment delivered at the coming of the
Lord.”14 As such,15 it provides the key
hermeneutical guideline for his Scripture
principle and biblical theology.16 Cle -
ment’s concern to relate the old Jewish
and new Christian Scriptures to one anoth -
er may here be concretely linked not only
to the Ecclesiastical Rule, but also to the
actual titles of the two major text corpora
– ”The Old” and ”The New Testa ment”
– introduced by Christian editors towards
the end of the second century.17

A couple of decades earlier, in Irenaeus
of Lyons (ca. AD 125-202), standard cha-
racteristics of his Scripture-linked Rule of

Faith include adherence to apostolic ori-
gins,18 close association with defining
monotheistic belief and other creedal ma -
terial (Haer. I, 10.1), as well as with bap-
tismal teaching and confession (Haer. I,
9.4).19

However, in a manner similar to Cle -
ment of Alexandria, the bishop of Lyons
evinces a Rule that teaches the church to
read the Scriptures as a literary unity with
a particular sequential ordering and tex-
tual arrangement (Haer. I, 8.1-10.1).20

Irenaeus employs the classic hermeneuti-
cal rule of the parts relating to the textual
whole, and vice versa, in one of his
famous illustrations in Against Heresies.
He likens the arrangement of the biblical
material to a beautiful mosaic of a king –
in contradistinction to an unappealing
fox, where the textual bits and pieces of
the artwork have been misplaced, as in
the Gnostic Valentinian Scripture inter-
pretation (Haer. I, 9.4).21

Scholarly Views on the regula fidei
The regula fidei attained a multivalent
func tion during the period we are looking
at, and could be equated with Scripture,
baptismal confession, or apostolic tradi-
tion more broadly.22 Thus, the tension
posed between Scripture and unwritten
Chris tian tradition in the Western church -
es since the Reformation and Counter-
Reformation does not appear in the early
Christian centuries, neither in the New
Testament,23 during the New Testament
period, nor subsequently. 

In 1 Clement, an epistle addressed to
the Corinthian Christians towards the
end of the first century, the author appe-
als to the church in Corinth to ”conform
to the renowned and holy rule of our tra-
dition” (1 Clem. 7.2; τῆς παραδόσεως ἡμῶν
κανόνα). As the equally renowned second-
century regula fidei tradition became part
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of central Christian vocabulary as testi-
fied by Dionysius of Corinth (ca. AD
170), Irenaeus and Clement of Ale -
xandria,24 we shall seek to understand
their precise intent concerning this novel
expression.25

Notable scholars of the late nineteenth
and twentieth centuries attempted to pro-
vide answers concerning the regula’s pro-
file. Theodor Zahn held the regula fidei to
be ”identical with the baptismal confes-
sion.”26 Adolf von Harnack, on the other
hand, sought to broaden Zahn’s under -
stand ing. He argued that the earliest regu-
la should be defined in terms of the apo-
stolic tradition rather than baptismal con-
fession per se.27 Harnack’s position open -
ed up for clearer association between the
Rule of Faith and the Scriptures.28 How -
ever, only with Johannes Kunze’s monu-
mental 1899 study Glaubensregel, Heilige
Schrift und Taufbekenntnis29 is the scho-
larly horizon helpfully broadened, and a
clearly positive relationship between Chris -
tian Scripture and Rule of Faith posited.30

Key aspects of Kunze’s approach have
been discussed afresh by the Swedish
theo logian Bengt Hägglund.31 With his
distinctive emphasis, Hägglund affirms
the early Christian notion of Rule of
Faith as referring ultimately to the revela-
tory events themselves, stemming from
God and Christ and passed on by the
apostles.32 In the first and second centu-
ries, these events were held to be codified
primarily in Scripture, apostolic tradition
and baptismal confession. The rather ab -
stract and flexible definition of the regula
fidei that Hägglund suggests fits well with
our main source texts discussing the early
Rule of Faith.33 Concerning the regula in
Irenaeus, Tertullian and Clement, Hägg -
lund writes: ”Baptismal confession (as a
brief summary of the contents of revela-
tion), sacred Scripture, apostolic tradition

– all is comprised by the regula fidei or
regula veritatis. Thus, this regula can be
equated with one or the other property,
however with neither of them being fully
identical.”34

Some more recent scholarship has con-
tinued to emphasize the close relationship
between Scripture and regula fidei. Karl-
Heinz Ohlig, when reflecting on the can -
on-formation process, holds the view that
”the Rule of Faith is not an independent
principle and norma normans beside
Scripture,” but the usage ”of that which
one already recognized through the ap -
propriated Scriptures, as applied to what
was still disputed.”35 Paul Blowers, who
understands the connection between re -
gula and Scripture in yet stronger terms,
writes: ”For Irenaeus and Tertullian alike
it is imperative to identify the Canon of
Truth or Rule of Faith as Scripture’s own
intrinsic story-line.”36

The focus of the present essay is the
regula fidei as incipient biblical theology.
I thus discuss the Rule of Faith (or Rule-
of-Faith pattern of biblical reading) as a
normative hermeneutical tool – imple-
mented through Scripture, catechesis and
baptism – that promotes the textual and
theological unity of the corpus of Old and
New Testament Scriptures.

Scripture and regula: Haer. I,
8.1-10.1, III, 1.1-2, and Epid. 6
To illustrate my primary assertion – that
the regula fidei37 is intimately linked to
the (emerging) biblical theology of some
major early church writers38 – I shall ap -
propriate the following representative
for mulation of the Rule of Faith (here re -
ferred to as ”the faith”) as phrased by Ire -
naeus in his First Book Against Heresies:

The church, though spread throughout
the whole world, ... received (παρα -
λαμβάνειν) from the apostles and
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their disciples the faith (πίστις) in
one GOD the FATHER Almighty, who
made the heaven and the earth, the
sea and all that is in them; and in
one CHRIST JESUS, the SON of GOD,
who became flesh for our salvation;
and in the HOLY SPIRIT, who
through the prophets proclaimed
the economies (οἰκονο μία), and the
coming and birth from the Virgin,
and the passion, and the resurrec-
tion from the dead, and the ascen-
sion of the beloved CHRIST JESUS
our LORD in the flesh into the hea-
vens, and his coming from the hea-
vens in the glory of the FATHER to
recapitulate all things and to raise
up all flesh of the whole human
race. (Haer. I, 10.1)39

As a summary statement of the faith and
the baptismal teaching, the Rule is di -
rectly linked to Scripture and its exposi-
tion. First, our passage’s immediate textu-
al context in Against Heresies treats the
Rule of Faith as part of a discussion on
scrip tural hermeneutics (Haer. I, 8.1-
10.1). 

Secondly, the faith ”received from the
apostles and their disciples” (I, 10.1)
could be taken to refer to the revelatory
events themselves (Hägglund) or a sum-
mary statement of that faith which was
transmitted orally and then in written
form. We recall the bishop’s description
of the transmission of the oral and writ-
ten gospel in the introduction to Book
Three of Against Heresies: This gospel, he
states, was ”handed down to us in the
Scriptures, so that that would be the
foun dation and pillar of our faith.”
(Haer. III, 1.1) In the following section,
Irenaeus connects these apostolic texts
(the four Gospels) directly with the Rule-
of-Faith pattern in its binitarian form:
”These [the Gospel writers] have all de -
clared to us that there is one GOD,
Creator of heaven and earth, announced

by the Law and the Prophets; and one
CHRIST, the SON of GOD.” (Haer. III,
1.2) Thereby, he evinces the close connec-
tion between Rule of Faith (binitarian
summary of the faith), Jewish Scripture
(the Law and the Prophets), and New Tes -
tament text (the fourfold Gospel). The in -
timate connection between Scripture and
regula in Haer. (I, 10.1; III, 1.2) and Epid.
(6ff.) lends support as well to a narrative
approach, along the lines suggested by
Paul Blowers: ”The Rule of Faith served
the primitive Christian hope of articula-
ting and authenticating a world-encom-
passing story or metanarrative of crea-
tion, incarnation, redemption and con-
summation.”40 Irenaeus’ catechetical piece,
Demonstration of the Apostolic Preach ing
(Epid. 1-100), renders such joint meta-
narrative employment of Scripture and
Rule into one of our earliest ”proto-or tho -
dox” biblical-theological contributions,
focusing on ”the revelatory events them-
selves.” (cf. Haer. II, 28.1; n. 52 below).

Thirdly, as indicated in these passages
from Book I and III of Against Heresies (I,
10.1 and III, 1.2) and in Demonstration
of the Apostolic Preaching (6), the Jewish
Scriptures are repeatedly referred to as an
integrated part of the regula fidei formu-
laries (cf. 1 Cor. 15:3f.).41 Phrasings like
”[proclaimed] through the prophets,”
(Haer. I, 10.1) ”announced by the Law
and the Prophets,” (III, 1.2) and ”shown
forth by the prophets according to the
design of their prophecy” (Epid. 6) also
serve to connect the old Scriptures (OT)
with key events in the new (NT).42 The
bishop of Lyons closely affiliates the four-
fold Gospel discussed in Against Heresies
(III, 1.1 and 11.8) with the Rule ”an -
noun ced by the Law and the Prophets.”
(III, 1.2)43 And in Demonstration of the
Apostolic Preaching, in Oskar Skar sau -
ne’s phrasing, Irenaeus devotes himself to 
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an Old Testament proof of the
main points in the Rule of Faith,
mainly its Christological part. …
The extensive summary of biblical
history in chs. 11-42a clearly de -
mon strates the catechetical nature
of Irenaeus’ treatise … this biblical
history is the very content of the
apostolic preaching and the Rule of
Faith … It is, so to speak, a fleshing
out of the three articles of the
”creed” comprised in short format
in the Rule of Faith.44

Fourthly, the so-called nomina sacra
word group, most likely marked off in
Ire  naeus’ Scriptures (in small caps be -
low),45 provides a common textual pat-
tern for Christian Scripture and the Rule
of Faith; that is, the special demarcation
by abbreviation (contraction or suspen-
sion with a horizontal stroke drawn abo -
ve the abbreviation) of the Greek words
for GOD (ΘΕΟΣ; ΘΣ), LORD (ΚΥΡΙΟΣ;
ΚΣ), JESUS (ΙΗΣΟΥΣ; ΙΗ, ΙΗΣ, ΙΣ), CHRIST

(ΧΡΙΣΤΟΣ; ΧΡ, ΧΡΣ, ΧΣ), FATHER (ΠΑΤΗΡ;
ΠΗΡ), SON (ΥΙΟΣ; ΥΣ) and SPIRIT
(ΠΝΕΥΜΑ; ΠΝΑ). These, and few additio-
nal specially written Greek short forms,46

are found in contemporary OT manu -
scripts, e.g. P. Chester Beatty VI (second/
third century AD),47 and NT manu scripts,
such as P46 and P66 (both ca. AD 200).48

We also know that Irenaeus himself (or
his scribe) most likely made use of these
”sacred names,” or nomina-sacra demar-
cations, in his own works, in line with
Christian writing practice of the day (see
P.Oxy. 405).49

Both the nomina sacra convention and
the regula fidei pattern place a limited
num ber of theologically significant names
and words centre stage: GOD, FATHER,
LORD, JESUS and CHRIST (cf. 1 Cor. 8:6;
John 20:28); GOD/FATHER, JESUS/SON/
CHRIST/LORD and SPIRIT (cf. Matt. 3:16-17;
28:19; 1 Cor. 12:4-6; 1 Clem. 46.6);

JESUS, CHRIST and SON of GOD (cf. Matt.
16:16; John 20:31). As we will see below,
the resemblance between these (dyadic/
tri a  dic) nomina sacra demarcations and
the major names being part of the (dya-
dic/triadic) regula fidei formulary in
Against Heresies I, 10.1 (one GOD the
FATHER, one CHRIST JESUS; FATHER, SON

and SPIRIT; the beloved CHRIST JESUS our
LORD) is conspicuous.

In the following, I shall attempt to de -
monstrate the close link between certain
features of Irenaeus’ classic formulation
of the Rule of Faith (Against Heresies I,
8.1-10.1 and elsewhere)50 and an emer-
gent biblical theology. I will discuss in
brief: 1) the catechetical and ritual con -
text of the regula fidei; 2) the creedal
context of the regula fidei; and 3) the
regula’s textual–scriptural contextuali -
zation associated with the scribal nomina
sacra demarcations. 

Catechetical and Ritual Context:
The Rule of Faith Received
through Baptism
The close link between Scripture and
regula can be seen in Irenaeus’ critique of
the Gnostic Valentinian reading of indi-
vidual Bible passages, which were taken
out of their original literary framework
(Against Heresies I, 9.4). The bishop of
Lyons complains, describing their exegeti-
cal method in rather derogatory terms: 

After having entirely fabricated
their own system, they [the Valen -
tinians] gather together sayings and
names from scattered places and
transfer them, as we have already
said, from their natural meaning to
an unnatural one. They act like
tho se who would propose themes
which they chance upon and then
try to put them to verse from
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Homeric poems, so that the inexpe-
rienced think that Homer compo-
sed the poems with that theme,
which in reality are of recent com-
position. … In the same way, any -
one who keeps unswervingly in
him self the Rule of Truth received
through baptism will recognize the
names and sayings and parables
from the Scriptures, but this blas -
phemous theme of theirs he will not
recognize. For even if he recognizes
the jewels, he will not accept the
fox for the image of the king. He
will restore each one of the passa-
ges to its proper order and, having
fit it into the body of the Truth, he
will lay bare their fabrication and
show that it is without support.
(Haer. I, 9.4)51

Irenaeus’ way of countering Valentinian
text interpretation, as he presents it here,
is by appeal to the Rule of Truth (regula
veritatis). A correct reading of the Scrip -
tures, he insists, must be pursued accord -
ing to the regula veritatis pattern: ”Any -
one who keeps unswervingly (ἀκλινής) in
himself the Rule of Truth received
through baptism (διὰ τοῦ βαπτίσματος) will
recognize the names and sayings and
parables from the Scriptures.” (Haer. I,
9.4; cf. Epid. 3) Baptism, Rule of Truth
and Bible reading are here closely linked.
True appropriation of Scripture – inclu-
ding an understanding of its names, say-
ings and parables – takes place in those
who adhere to the Rule of Truth. Such is
in contradistinction to Gnostic Valen ti ni -
ans and others who have abandoned the
Christian regula – or ”Truth itself” (Haer.
II, 28.1)52 – and the pattern of scriptural
reading closely associated with it. 

However, what, more precisely, should
we presume the baptizand to have recei-
ved ”through baptism?” The Rule of Truth,
to be sure. But what would that have
entailed in the Irenaean church setting? 

We shall consider a couple of things
that may have crossed Irenaeus’ mind.
First, the claim that the Rule is ”received
through baptism” most certainly refers to
the whole process of baptismal teach -
ing.53 This includes catechetical instruc-
tion to literate as well as illiterate cate-
chumens (Haer. III, 4.1-2), and externally
transmitted (i.e. teaching) as well as inter-
nally appropriated dimensions (i.e. recep-
tion) of the regula. Irenaeus appears to be
summarizing the faith received at baptism
(Epid. 7; Haer. I, 21.1). He does that by
using dyadic/binitarian or triadic/Trini -
tarian short forms for the received faith,
linked with scriptural exposition (cf.
Haer. III, 1.2; Epid. 1-100, esp. 1, 3, 7,
98-100). J. N. D. Kelly emphasizes, ”the
catechetical preparation was dominated
by those features of the impending sacra-
ment which constituted its essence, the
threefold interrogation with the threefold
assent, and the threefold immersion.”54

Secondly, the bishop of Lyons can still
maintain a dual emphasis, on the binita-
rian/Trinitarian faith in which the cate-
chumens have been instructed (cf., e.g.,
Haer. I, 10.1; III, 4.1-2; 11.1; 16.6; IV,
33.7), and on the formal reception of that
faith through immersion in the name of
the Tri une God (Haer. I, 9.4; Epid. 3 and
7; cf. Just. 1 Apol. 61). In this connection,
Alistair Stewart has recently argued that a
christological profession of faith may have
been recited just before the actual bap-
tism, whereas the binitarian or Trinita -
rian Rule may have been part of the pre-
baptismal instruction.55 In line with such
christological formulary, we notice the
wording of what is probably the earliest
profession of faith linked to baptism that
we know of, namely the Western text of
Acts 8. 

At the baptism scene in Acts 8:36-37,
as the Ethiopian eunuch is baptized, the
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following dialogue is presented: ”What is
to prevent my being baptized?” (8:36).
”And Philip said, ‘If you believe with all
your heart, you may.’ And he replied, ‘I
believe that JESUS CHRIST is the SON of
GOD.’” (8:37, inserted)56 In fact, Christ-
confession, in one form or another, appe-
ars to have been associated with baptism
from the beginning (cf. Heb. 4:14; 1 John
4:15; 5:5; Mark 3:11; 5:7).57

If we assume that Stewart is right
about a christological profession imme-
diately prior to baptism, Irenaeus may
have chosen to combine various confes-
sional formularies in Against Heresies I,
10.1: pre-baptismal dyadic and triadic,
and the older christological, confession. 

On a general note, different formulas
seem to have been used for the catecheti-
cal preparation (pre-baptismal teaching),
and for liturgical profession of faith and
the threefold interrogation at baptism.58

First- to Fourth-Century Baptismal
Accounts
Now, more light may be shed on Ire -
naeus’ talk of the Rule being ”received,”
as we study later baptismal ac counts,
such as Egeria’s Diary of a Pilgrimage
(46).59 Egeria describes her impressions of
catechesis and baptism from the Jeru sa -
lem church in the years AD 381-84.60

Egeria’s notes from her Jerusalem visit
may be instructive when discerning what
Irenaeus meant by the Rule being ”recei-
ved through baptism:” 

It is the custom here [in Jerusalem],
throughout the forty days on which
there is fasting, for those who are
preparing for baptism to be exorci-
sed by the clergy early in the mor-
ning, … Beginning with Genesis he
[the bishop] goes through the who -
le of Scripture during these forty
days, expounding first its literal
meaning and then explaining the

spiritual meaning. In the course of
these days everything is taught not
only about the Resurrection but
concerning the body of faith. This
is called catechetics. 

When five weeks of instruction ha -
ve been completed, they then recei-
ve the Creed. He explains the mea-
ning of each of the phrases of the
Creed in the same way he explained
Holy Scripture, expounding first the
literal and then the spiritual sense.
In this fashion the Creed is taught.
… Now when seven weeks have
gone by and there remains only
Holy Week ... each one recites the
Creed back to the bishop. (Itine ra -
rium Egeriae 46)61

The intimate connection that we meet –
e.g. in Irenaeus’ Demonstration of the
Apostolic Preaching – between Scripture
and regula/creedal material also encoun-
ters the reader of Egeria’s rendering.62

According to her diary notes, Scripture is
read within a creedal and ritual framing.
Just as in Irenaeus (Haer. I, 9.4), the
Creed (or creedal sequences of the regula)
is ”received” during the course of pre-
baptismal instruction (the so-called tradi-
tio symboli). In Holy Week each of the
catechumens are then expected to ”[reci-
te] the Creed back to the bishop” (the so-
called redditio symboli).63

A difference between baptismal teach -
ing in the fourth as compared to the late
second century is that the fixed Creed and
the redditio symboli had not yet seen the
day at the time of Irenaeus and Tertullian.
Yet, as the highpoint of the Catechu me -
nate, baptism in the Triune name seems
to unite several authors/writings, even at
the early period we are concentrating on
here: Matthew (28:19), Didache (7.1),
Justin (1 Apol. 61), Irenaeus (Epid. 7),
Cle ment of Alexandria (Strom. II, 11.2;
V, 73.2; Paed. I, 42.1) and Tertullian
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(Bapt. 6.1; Prax. 26).64 In Irenaeus’ cate-
chetical treatise we thus read: 

Now, this is what faith does for us,
… it admonishes us to remember
that we have received baptism for
remission of sins in the name of
GOD the FATHER, and in the name
of JESUS CHRIST, the SON of GOD,
who became incarnate and died and
was raised, and in the Holy SPIRIT
of GOD; and that this baptism is the
seal of eternal life and is rebirth
unto GOD. (Epid. 3)65

Forceful additional testimony to an emer-
ging Christian Trinitarianism and the be -
ne fits of the new birth is found in 1 Cle -
ment (ca. AD 96),66 referring to ”one
GOD and one CHRIST and one SPIRIT of
grace that was poured out upon us” (1
Clem. 46.6; cf. 58.2). 

From the above considerations of first-
to fourth-century writings, we note the
following overall implication for biblical
theology: Scripture is read, taught, inter-
preted, and edited (bipartite OT–NT
structure; use of the dyadic/triadic system
of nomina sacra) within a christological
and binitarian/Trinitarian regula fidei
frame work, closely tied to baptism in the
Triune name (cf. Epid. 1-100).68

Creedal Context: Rule of Faith
and Christological Monotheism
Regula fidei’s broad appeal to core textu-
al,69 ritual70 and interpretative elements71

of Christian faith placed this condensed
theology of the early church on the same
level of earnestness as that attained by the
Jewish confession expressed in The She -
ma (Deut. 6:4-9). In the Roman context,
this confession had immediate political
and religious implications embodied in
the Jewish exemption from imperial cul-
tic worship. 

With regard to phrasing, bishop Ire -

nae us demonstrates a striking parallel
between the Jewish Shema and his own
formulation of the Rule of Faith in
Against Heresies III, 1.2 and elsewhere.72

Having told his readers how the gospel
had first been preached orally, but later
”by GOD’S will,” had been ”handed down
[tradiderunt] to us in the Scrip tures,”
(Haer. III, 1.1)73 he goes on to account for
the authorship of the texts of the four
Evangelists. Following on this brief re -
port, Irenaeus makes an interesting claim
pertaining to the Rule of Truth (regula
veritatis): ”These [the four Gospel wri-
ters] have all declared to us that there is
one GOD, Creator of heaven and earth,
announced by the Law and the Prophets;
and one CHRIST, the SON of GOD” (Haer.
III, 1.2; also quoted above). 

We see here a second-century phrasing
of Christian monotheistic faith that in
various forms had first been formulated
in the previous century, during the apo-
stolic period. This had amounted to a
”re  configuring of Jewish monotheistic
practice and thought” to accommodate
Jesus with God as rightful recipient of
devotion.74 The characteristic binitarian
structuring of early Christian faith, as
found already in Paul (1 Cor. 8:5-6; cf. 1
Tim. 2:5 and Phil. 2:9-11) and John (John
1:1), was thus shaped in a profound way
by Early Jewish monotheism.75 As the
New Testament scholar Larry W. Hur -
tado underlines, ”What became ‘Chris -
tianity’ began as a movement within the
Jewish religious tradition of the Roman
period, and the chief characteristic of
Jewish religion in this period was its defi-
antly monotheistic stance.”76

Emphasis on monotheistic belief –
found as a standard component of the re -
gula fidei in the late second century – was
an essential part of the Christian move-
ment from the beginning. Not unsurpris-
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ingly, only in the New Testament we find
the theme of God’s oneness addressed
some 49 times.77 Paul and the Gospel wri-
ters assume the Jewish confession of God
as one. For our purposes, it is particularly
worth noticing that the confession of the
God of Israel as the only God becomes a
defining boundary marker; this is indica-
ted by the early Jewish adoption of The
Shema as a daily prayer (perhaps alluded
to already in the NT; cf. Matt. 22:37;
Mark 12:29-30, 32; Luke 10:27; John
10:30; Rom 3:28-30; 1 Cor. 8:6; Gal.
3:20; 1 Tim. 2:5; Jas. 2:19).78 Several
Early Jewish authors testify to the central
place attained by monotheistic belief and
confession (Let. Aris. 131-32; Jub. 12:19-
20; Jos., AJ 4:201).79

Also in Christian circles, the oneness
and uniqueness of God is emphasized
from the New Testament period
onwards. As pointed out by the late
Jaroslav Pelikan, in a discussion on
”Creeds in Scripture,” 

[I]n response to a challenge, Jesus
recites the primal creed of The She -
ma: ”Hear, O Israel: the Lord our
God, the Lord is one.” In response
to another challenge, the apostle
Paul also recites The Shema, in or -
der then to be able to say that for
him and his fellow believers (em -
ploy ing a formula that does sound
as though it might itself have come
from an earlier Christian creed or
hymn), ”there is one God, the Fa -
ther, from whom are all things and
for whom we exist, and one Lord,
Jesus Christ, through whom are all
things and through whom we
exist.” The profession of faith of
the first ecumenical council of the
church, convoked at Nicaea in 325
likewise in response to a challenge,
opens not with a passage from the
Gospels or from any other portion
of the New Testament but with a
Christian version of the same pri-

mal creed of Israel, which preceded
the New Testament: ”We believe in
one God.” And it does so as the
foun dation for everything that it
then goes on to say about the Son
of God as ”consubstantial with the
Father.” [homoousios toi patri]80

The Shema is here presented as a key ele-
ment of Jewish (Jesus) and Christian faith
(Paul and subsequent Christians), which,
in its own particular way, unifies the
Jewish and Christian Scriptures. Pelikan
further notes that The Shema actually
”dictates the language” for the opening
lines of a broad spectrum of confessions,
Orthodox, Catholic and Protestant.81

The regula fidei pattern in Haer. I, 10.1
that we have been considering above,
complies with the creedal matrix laid out
by Pelikan. The inclusion of ”one” (εἷς) as
part of the first and second articles (”in
oneGOD the FATHER” and ”in one CHRIST

JESUS . . . our LORD,” Haer. I, 10.1), but
not of the third (”in the Holy SPIRIT”),
high lights the similarities between Ire -
naeus’ second-century regula and later
Eastern creeds, such as the fourth-century
Niceno-Constantinopolitan Creed.82 On
this feature Tyrannius Rufinus (ca. AD
345-410) maintains that almost without
exception the Eastern churches give the
creed in this form, stressing the oneness of
God the Father and of the Lord Jesus
Christ (A Commentary on the Apostles’
Creed 4). Rufinus here gives credit to the
Pauline influence (1 Cor. 8:6):83 ”They
confess, you see, ONE GOD and ONE
LORD, in deference to the Apostle
Paul.”84

With its stark christological monothe-
istic emphasis, the regula fidei contributes
to biblical theology by unifying the
monotheistic a priori in the Old as well as
the New Testament, placing confession in
the one God and the one Christ at the
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heart of scriptural reading and applica-
tion (cf. Deut. 6:4; Isa. 44:6, 45:22-23,
48:12, 1 Cor. 8:6; Phil. 2:5-11, 1 Tim.
2:5, Rev. 1:8. 17, 2:8, 21:6, 22:13).85

Chris to logical monotheism is at the heart
also of our third practice (in addition to
creedal formulation and the rite of initia-
tion) integral to the church’s Rule of
Faith, namely the employment of nomina
sacra as a scriptural supra-text.

Textual–Scriptural Context:
Rule of Faith and nomina sacra
The scribal system of nomina sacra, intro-
duced above, consists of some four to fif-
teen specially abbreviated words in Chris -
tian Bible manuscripts86 supplied with a
horizontal overbar (GOD, ΘΣ; LORD, ΚΣ;
JESUS, ΙΗ, ΙΗΣ, ΙΣ; CHRIST, ΧΡ, ΧΡΣ, ΧΣ;
SPIRIT, ΠΝΑ; CROSS, ΣΤΡΣ; FATHER, ΠΗΡ;
SON, ΥΣ; MAN/HUMAN BEING, ΑΝΟΣ;
JERUSALEM, ΙΛΗΜ; ISRAEL, ΙΗΛ; HEAVEN,
ΟΥΝΟΣ; MOTHER, ΜΗΡ; DAVID, ΔΑΔ;
SAVIOUR, ΣHΡ).87

The fourth-century Codex Vaticanus
usually only makes use of the first four of
these (GOD, LORD, JESUS, CHRIST),88 whe-
reas in Codex Sinaiticus, the five first nor-
mally are rendered in their nomina-sacra
forms (GOD, LORD, JESUS, CHRIST, SPI -
RIT).89 However, Codex Sinaiticus (fourth
century) and also Codex Alexandrinus
(fifth century) make use of the whole
system of Greek nomina sacra (ca. fifteen
words), which causes some scholars to
interpret the scribal phenomenon in
terms of an ”embryonic creed” engrafted
into the text.90

Already in the second and third centu-
ries, these (originally) Greek short forms
were present in basically all Christian
Bib  le manuscripts. Their frequent occur-
rence on a typical Old or New Testament
page makes the text not only specifically
Christian, but their presence – as a form

of supra-textual markers – also helps
weaving the Old and New Testament
texts into a coherent whole. Furthermore,
these four to fifteen words indicate a tex-
tual centre: 1) by consistently highlighting
a strictly delimited number of names and
words (the scribes of Codex Sinaiticus
mar ked off the five standard nomina
sacra, GOD, LORD, JESUS, CHRIST and SPI -
RIT in nearly every case); 2) by high-
lighting the connection between the
variously rendered Tetragrammaton (the
divine Name) and the nomina sacra (cf.
esp. the binitarian nomina sacra configu-
ration in 1 Cor. 8:6: GOD, FATHER, LORD,
JESUS, CHRIST);91 and 3) key terms from
the nomina sacra word-group (here in
small caps)92 are commonly constituting
the main building blocks of the regula fi -
dei formularies, demarcating the three
articles of faith, for example in Demon -
stra tion of the Apostolic Preaching (6): 

And this is the drawing-up of our
faith, the foundation of the buil-
ding, and the consolidation of a
way of life. GOD, the FATHER,
uncreated, beyond grasp, invisible,
one GOD the maker of all; this is the
first and foremost article of our
faith. But the second article is the
Word of GOD, the SON of GOD,
CHRIST JESUS our LORD, who was
shown forth by the prophets … and
through Him were made all things
whatsoever. He also, in the end of
times, for the recapitulation of all
things, is become a MAN among
MEN, visible and tangible, in order
to abolish death and bring to light
life, and bring about the commu-
nion of GOD and MAN. And the
third article is the Holy SPIRIT,
through whom the prophets pro-
phesied and the patriarchs were
taught about GOD and the just were
led in the path of justice, and who
in the end of times has been poured
forth in a new manner upon huma-
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nity over all the earth renewing
MAN to GOD. (Iren. Epid. 6)93

We note the individual nomina sacra that
may be associated with the three articles
of faith mentioned by Irenaeus: the first
article (GOD, FATHER), the second article
(GOD, SON, CHRIST, JESUS, LORD, MAN),
and the third article (SPIRIT, MAN). 

We are now in a position to make the
present essay’s discussion of the regula
fidei somewhat more concrete. As our fo -
cus is the regula as emergent biblical the-
ology, we approach the Rule of Faith (or
Rule-of-Faith pattern of biblical reading)
as a normative hermeneutical tool that
promotes the textual OT–NT dynamics
and the theological unity of Christian
Scrip ture. In terms of function, this Rule
may to some degree even be equated with
the two discussed editorial devices: the
creedal pattern expressed through the
nomina sacra in their intra-scriptural con -
text, and the particular arrangement of
the Scriptures provided by the titles
”Old” and ”New Testament.” The cree-
dal and hermeneutical concern of the re -
gu la fidei is expressed also through these
two parallel editorial aids to Scripture
rea ding. In this sense, the twofold title
and the nomina sacra – being inscribed
into the biblical manuscript tradition
from the second century onwards – make
the Rule-of-Faith pattern visible on the
Old and New Testament page. 

Nomina sacra and Biblical Interpre ta -
tion
The four earliest nomina sacra introduced
into Christian Bible manuscripts were the
Greek abbreviations for ”God” (ΘΣ),
”Lord” (ΚΣ), ”Jesus” (ΙΗ, ΙΗΣ, ΙΣ) and
”Christ” (ΧΡ, ΧΡΣ, ΧΣ). The special de -
mar cation of these within the New Testa -
ment context is particularly conspicuous
in passages such as 1 Cor. 8:6, which

highlights the nomina sacra short forms,
while keeping the plural forms ”gods”
and ”lords” written in full (8:5). Most of
the ca. 50 Greek manuscripts containing
1 Cor. 8:4-6 mentioned by Reuben Swan -
son in his New Testament Greek Manu -
scripts make this distinction between the
singular (marked off as nomina sacra)
and plural forms (written in full).94 To the
same effect, in Codices Vaticanus and
Sina iticus, the use of ”god” in the plural,
ΘΕΟΙ (written in full), is found eight times
in the New Testament (Joh. 10:34, 35; 1
Cor. 8:5 (twice), Gal. 4:8, Acts 7:40,
14:11 and 19:26).95 In all eight cases the
meaning is non-sacral. All other New Tes -
ta ment occurrences of the sacral word
”God” are rendered in their contracted
forms (ΘΣ).96

Forceful nomina sacra constellations
involved in Scripture exposition concern
JESUS and his CROSS. In our earliest NT
manuscripts, these words are written in
their nomina sacra forms ca. 100 and 95
per cent, respectively.97 Our earliest
examp le, however, comes from the Epist -
le of Barnabas and concerns a discussion
of an OT manuscript – containing a no -
men sacrum abbreviation for ”Jesus” and
the letter T, symbolizing the cross. The
passage in Barn. 9 consists of a play with
numbers, where the symbolic meaning of
Abraham’s 318 (written with the Greek
letters ΤΙΗ) servants in Genesis 14:14 is
pondered: 

The number eighteen [in Greek]
con sists of an Iota [Ι], 10, and an
Eta [Η], 8. There you have Jesus.
And because the cross was about to
have grace in the letter Tau [T], he
next gives the three hundred, Tau.
And so he shows the name Jesus by
the first two letters, and the cross
by the other. For the one who has
placed the implanted gift of his
covenant in us knew these things.
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No one has learned a more reliable
lesson from me. But I know that you
are worthy. (Barn. 9:8f.)98

The central place of Christ and his cross
is found not only in the Epistle of Bar na -
bas, or in Paul (1 Cor. 1:17; Gal. 6:14),
but also in other early Christian writers,
like Ignatius of Antioch. The latter makes
some interesting comments on this theme
when discussing Christ in the Scriptures:
”For me, JESUS CHRIST is the ancient rec -
ords [the Jewish Scriptures]; the sacred
ancient records are his CROSS and death,
and his resurrection, and the faith that
comes through him.”99

Similarly in Irenaeus, a hermeneutically
revealing passage is found in Against He -
re sies: 

For if anyone reads the Scriptures
with attention, he will find in them
an account of CHRIST … for CHRIST

is the treasure which was hid in the
field … And, for this reason, in -
deed, when at this present time the
law is read to the Jews, it is like a
fable; for they do not possess the
explanation of all things pertaining
to the advent of the SON of GOD,
which took place in human nature;
but when it is read by the Chris -
tians, it is a treasure, hid indeed in
a field, but brought to light by the
CROSS of CHRIST… . (Haer. IV, 26.1)100

As the scribal system of nomina sacra soon
included additional words beyond the ini-
tial four (GOD, LORD, JESUS, CHRIST), such
as CROSS, SPIRIT, FATHER and SON, the
appearance of the biblical text was affec-
ted. A passage like Matthew 28:19,
which seems to have influenced baptismal
and creedal formularies,101 thus attained
more prominence also in terms of its no -
mi na sacra demarcations. Editorial varia-
tions of this Matthean passage can be
seen, from no words marked off as nomi-
na sacra in Codex Vaticanus, to one in

Bezae (SPIRIT), two in Sinaiticus and
Washing tonianus (FATHER and SPIRIT),
and three in Alexandrinus and the Majo -
rity Text: ”in the name of the FATHER and
of the SON and of the Holy SPIRIT” (Matt.
28:19). For comparison, we may consider
also the scene of Jesus’ baptism in Matt.
3:16-17. Words highlighted as nomina
sacra in this passage are: JESUS, SPIRIT and
GOD in Codex Vaticanus and Codex
Washing tonianus (fourth/fifth century),
and JESUS, SPIRIT, GOD, HEAVEN, and SON

in Codex Sinaiticus. 

From the above discussion of the scribal
nomina sacra convention, the following
themes may be considered when com-
menting and elaborating on the early
faith community’s biblical theology:

1) The centrality of Jesus’ name and the
cross of Christ: The theme of JESUS
CHRIST and the CROSS appear in several
key texts from the first to early third
century AD (cf. 1 Cor. 1:17f., Gal. 3:1,
Barn. 9, 11-12, Ign. Phld. 8.2, Just. 1
Apol. 55, Iren. Haer. IV, 26.1, Tert.
Marc. III, 22). ”Cross” and ”crucify”
are highlighted as nomina sacra in
second-/third-century NT papyri P

45
,

P46, P66 and P75. We note that reference
to Jesus being nailed to the cross (cruci
fixum) is part of Tertullian’s account
of the regula fidei in Praescr. 13. Parti -
cular attention is also given to the
name of Jesus – arguably the ”most
important nomen sacrum of all”102 –
e.g. in Barn. 9.8f., and in several NT
passages (John 20:31; Acts 2:38, 3:6,
4:12; Rom. 10:13; Phil. 2:9).

2) The early binitarian structure (christo-
logical monotheism): The common
bini tarian pattern ”one GOD, the
FATH ER… and one CHRIST JESUS… our
LORD”, found, e.g., in Haer. I, 10.1,
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highlights the same words that are 
em phasized through nomina sacra
demar cations in 1 Cor. 8:6 (P46).

3) The standard triadic structure (non-
technical Trinitarianism): The triadic
pat tern ”GOD the FATHER… CHRIST

JESUS, SON of GOD/LORD … and the
Holy SPIRIT,” present in Haer. I, 10.1
and Epid. 6, seems to share a similar
textual–creedal emphasis as that in he -
rent in the nomina sacra found in
Matt. 28:19 (Codex Alexandrinus and
the Majority Text), Matt. 3:16-17
(Co dex Vaticanus), 1 Clem. 46.6 (Co -
dex Alexandrinus), and 1 Cor. 12:4-6
(P46).

4) The prominence of christological titles
and sequences (including Old Testa -
ment prophecy, now fulfilled in Christ,
cf. e.g. Iren. Epid. 42b-100): The fre-
quently occurring Christ-sequences
”SON of GOD… CHRIST JESUS our
LORD” have the same words emphasi-
zed as those written as nomina sacra
in central New Testament christologies
(Rom. 1:4 (Codex Alexandrinus); 1
Cor. 1:9 (P46); Matt. 16:16 (Codex
Sina iticus); John 11:27 (Codex Sinai -
ticus) and 20:31 (Codex Sinaiticus)).

The Early Rule-of-Faith Pattern
as Emergent Biblical Theology:
A Proposal
By the late first century, the nomina sacra
– highlighting the sacred figures of Chris -
tian faith – had been introduced into the
Scriptures, providing implicit guide lines

for Bible reading and exposition (cf.
Barn. 9.8; Clem. Strom. VI, 2.84.3-4). A
century later, when the Rule of Faith
attained pride of place in Christian dis -
cour se, the titles ”Old” and ”New Testa -
ment” were coined for the main sections
of the Christian Bible.103

I propose that both these editorial
devices could be understood as deliberate
attempts by the early church to closely
link Christian Scripture to the emerging
”apostolic” regula fidei pattern.

By way of summary, within a Christian
Scripture-based, creedal–monotheistic
and ritual setting, a major function of the
dyadic/triadic Rule-of-Faith pattern of
scrip tural reading was biblical-theologi-
cal: To guarantee that the faith communi-
ty ”read the Old Testament as the promi-
se of the Gospel and the Gospel as the ful-
filment of that promise.”104 To this effect
the regula fidei functioned as a normative
hermeneutical tool, promoting the textual
and theological unity of the corpus of Old
and New Testament Scriptures (Iren.
Haer. I, 8.1-10.1; Clem. Strom. VI,
15.125.3).

The ancient readers’ decision to inau-
gurate the system of nomina sacra into
their communal literature (probably first
century AD),105 and to designate the two
main sections of their Scriptures by the
labels ”The Old” and ”The New Testa -
ment” (probably late second century
AD),106 effectively helped to accomplish
this task.107 108
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Notes
1. The three largely synonymous terms and their equivalents employed throughout the essay are 1) the Rule of
Truth (κανὼν τῆς ἀληθείας/regula veritatis), Irenaeus’ main term; 2) the Rule of Faith (κανὼν τῆς πίστεως/regula
fidei), Tertullian’s main term; and 3) the Ecclesiastical Rule (κανὼν ἐκκλησιαστικός), one of Clement of Alexand -
ria’s main terms (Stromata Book VI and VII). For the relationship between Scripture and Rule of Faith similarly
treated in Irenaeus, Tertullian and Clement, see Bengt Hägglund, ”Die Bedeutung der ‘regula fidei’ als
Grundlage theologischer Aussagen,” Studia Theologica 12 (1958): 30-34, esp. 31. Translation of source texts
are my own, unless indicated otherwise. In line with the early Christian (Greek) manuscript tradition, I have
chosen to highlight in small caps the following words among the so-called nomina sacra demarcations (names
of central figures of the faith abbreviated and supplied with an overbar): GOD, LORD, JESUS, CHRIST, FATHER,
SON, SPIRIT, MAN and CROSS.
2. Mark Edwards, Catholicity and Heresy in the Early Church (Farnam, Surrey: Ashgate, 2009), 40. 
3. Ellen Flesseman-van Leer, Tradition and Scripture in the Early Church (Leiden: Gorcum & Prakke, 1953),
165: ”the regula is a summary, formulated according to the need of the moment, of the entire Christian faith;”
Frances Young, ”Christian teaching,” in The Cambridge History of Early Christian Literature, eds. F. Young, L.
Ayres and A. Louth (Cambridge: Cambridge University, 2004), 102. See Iren. Epid. 6 and Tert. Praescr. 13. Cf.
also Tertullian’s terminology in Marc. IV, 1: ”Testaments,” ”Law” and ”Gospel.”
4. Clem. Strom. VI, 15.125.3; VII, 95.3. Cf. Philip Hefner (”Theological Methodology and St. Irenaeus,” The
Journal of Religion 44.4 (1964): 299), who argues that the Rule of Faith, and equivalent terms used by Irenaeus,
points to ”an organic system or framework which constitutes the shape and the meaning of God's revelation.
Without the system, God’s revelation is not intelligible.” In this wider discussion on the Rule, however, Hefner
has not given due consideration to Irenaeus’ remarks on scriptural hermeneutics inherent in the scriptural
account itself (cf., e.g., Haer. I, 8.1-10.1).
5. That is, scriptural.
6. That is, widely shared confessional formularies among Christians.
7. E.g., reception of the Rule of Faith through baptism.
8. Karlmann Beyschlag, Grundriß der Dogmengeschichte, vol. 1 (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell schaft,
1982), 170.
9. See n. 14 below. This conclusion becomes particularly attractive in light of the special demarcation of so-called
nomina sacra (see further below), such as FATHER, SON and SPIRIT in the Greek Bible manuscripts, words that
were specially emphasized, and, it seems, part of the early Rule-of-Faith pattern. These three words are found
in their nomina sacra forms, e.g., in papyrus P46 and P66, both commonly dated to ca. AD 200 (cf. NA28, pp.
794-96).
10. In Tertullian’s Prescriptions against Heretics 19, the Rule of Faith is presented as the hermeneutical key to
Scripture reading: ”For wherever it shall be manifest that the true Christian rule and faith shall be, there will
likewise be the true Scriptures and expositions thereof, and all the Christian traditions.” (Praescr. 19 (ANF
3:251f.)). Clement of Alexandria as well as Irenaeus, place greater weight on Scripture’s normative function
than does Tertullian in this passage.
11. Irenaeus’ Demonstration of the Apostolic Preaching, which attempts to integrate the Rule of Faith into the
biblical expositon of the work (see Epid. 3, 6, 7, 98-100), is illustrative. Though I will deal briefly with Clement
and Tertullian in this essay, my main focus will be upon Irenaeus.
12. See, e.g., Hans Lietzmann, A History of the Early Church, vol. 1 (Cambridge: James Clarke & Co., 1951,
1993), 373-91.
13. Tert. Praescr. 13; 21; 37; Apol. 47; Clem. Strom. VII, 16.95.
14. ”Kανὼν δὲ ἐκκλησιαστικός ἡ συνῳδία καὶ συμφωνία νόμου τε καὶ προφητῶν τῇ κατὰ τὴν τοῦ κυρίου παρουσίαν
παραδιδομένῃ διαθήκῃ” (Strom. VI, 15.125.3). Clement of Alexandria’s use of the Rule of Faith or Ecclesiastical
Rule comes close to that of Irenaeus and Tertullian, especially in Strom. VI and VII. For Clement’s broader use
of the concept elsewhere, see Hägglund, Sanningens regel: Regula veritatis. Trosregeln och den kristna traditio-
nens struktur (Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2003) 27f.; and Heinz Ohme, Kanon ekklesiastikos: Die
Bedeutung des altkirchlichen Kanonbegriffs, Arbeiten zur Kirchengeschichte, Bd. 67 (Berlin: Walter de Gruyter,
1998), 122ff.
15. I.e., as the Lord’s/Christ’s teaching. Cf. Christ as the beginning and principle of the teaching (ἀρχὴ τῆς
διδασκαλίας) in Clement (Strom. VII, 95.3). Hägglund, Sanningens regel, 28.
16. Cf. Strom. VII, 16.96: ”We obtain from the Scriptures themselves a perfect demonstration concerning the
Scriptures”; and VII, 16.95: ”For we have the LORD as the first principle of our teaching, leading us to know-
ledge, from beginning to end, in many and various ways through the Prophets, through the Gospel and through
the blessed Apostles.” See also Hägglund (”regula fidei,” 33), who emphasizes that for Clement the Scripture
is ultimately selfauthenticating  (αὐτόπιστος). Cf. Iren. Haer. II, 27.1; II, 28.2. On the notion of ”the covenants”
in Clement, see Einar Molland, The Conception of the Gospel in the Alexandrian Theology (Oslo: Det Norske
Videnskaps-Akademi, 1938), 69-75.

70 The Early Rule-of-Faith Pattern as Emergent Biblical Theology

Theofilos Supplement  vol. 7 nr. 1 2015



17. Cf. David Trobisch, The First Edition of the New Testament (Oxford: Oxford University Press, 2000), 43-44.
As for the use of the titles ”Old” and ”New Testament” in Clement of Alexandria (e.g., Strom. I, 5.28.2; ANF
2:305), see Wolfram Kinzig, ”Καινὴ διαθήκη: The Title of the New Testament in the Second and Third Century,”
JTS 45.2 (1994): 529.
18. Haer. I, 10.1: ”the apostles and their disciples”; and Dem. 3 (ACW 16): ”the elders, the disciples of the
apost les.”
19. See further below; cf. Tomas Bokedal, ”The Rule of Faith: Tracing Its Origins,” Journal of Theological Inter -
pre tation, 7.2 (2013): 233-55.
20. Cf. Reinhold Seeberg’s characterization of Irenaeus as a ”biblical theologian,” Lehrbuch der Dogmen -
geschichte, vol. 1 (Leipzig, 1908; 2nd ed.), 290 (quoted by John Lawson, The Biblical Theology of St. Irenaeus
(London: Epworth Press, 1948), 2): ”Irenäus ist Biblizist und er ist der erste grosse Vertreter des Biblizismus.”
The quotation in Seeberg, however, continues: ”… Aber Iren. ist zugleich Traditionalist, nur im Sinne der kirch-
lichen Überlieferung darf die Bibel ausgelegt.” The argument of the present essay seeks to qualify the biblical
theology of Irenaeus and others, without – as here in Seeberg – too quick recourse to tradition. See further
Lawson, The Biblical Theology of St. Irenaeus, 97-118 and 292f. For Irenaeus as an interpreter of the Old
Testament, see Oskar Skarsaune, ”The Development of Scriptural Interpretation in the Second and Third
Centuries – except Clement and Origen,” in Hebrew Bible/Old Testament: The History of Its Interpretation, vol.
1, ed. M. Sæbø (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996), 422–429.
21. See quote below, n. 51.
22. Hägglund, ”regula fidei,” 4.
23. So F. F. Bruce, ”Scripture in Relation to Tradition and Reason,” in Scripture, Tradition and Reason: A Study
in the Criteria of Christian Doctrine. Essays in Honour of Richard P. C. Hanson, eds. Richard Bauckham and
Benjamin Drewery (London: T&T Clark, 1998), 37. Bruce’s claim seems to apply only to the New Testament
material and tradition.
24. Dionysius refers to the regula veritatis/κανὼν τῆς ἀληθείας to counter Marcion; Eusebius, Hist. Eccl. IV, 23.4;
LCL, vol. 153, trans. Kirsopp Lake (Cambridge, MA and London: Harvard University, 1926), 378. Somewhat
earlier, Polycrates of Ephesus (ca. AD 130-96) appeals to the regula fidei in the Quartodeciman controversy. Cf.
Ohme, Kanon ekklesiastikos, 249-53.
25. The first time the expression regula fidei/κανὼν τῆς πίστεως is used by early church writers, seems to be in
Polycrates of Ephesus. For further details on the use of regula veritatis in Philo and elsewhere, see Ohme, Kanon
ekklesiastikos, 21-58; and Bokedal, ”The Rule of Faith: Tracing Its Origins,” 236f.
26. Theodor Zahn, ”Glaubensregel,” in Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche (ed. Albert
Hauck; Leipzig: J. C. Hinrichs, 1899), 6:685; cf. Ferdinand Kattenbusch, Das apostolische Symbol. Seine Ent -
stehung, sein geschichtlicher Sinn, seine ursprüngliche Stellung im Kultus und in der Geschichte der Kirche. Ein
Beitrag zur Symbolik und zur Dogmengeschichte, vol. 1 (Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1894), 26-30;
Jonathan J. Armstrong, ”From the κανὼν τῆς ἀληθείας to the κανὼν τῶν γραφῶν: The Rule of Faith and the New
Testament Canon,” in Tradition & the Rule of Faith in the Early Church: Essays in Honor of Joseph T. Lienhard.
S.J., eds. Ronnie J. Rombs and Alexander Y. Hwang (Washington, D.C.: The Catholic University of America
Press, 2010), 33.
27. Armstrong, ”The Rule of Faith and the New Testament Canon,” 34. Adolf von Harnack, Lehrbuch der
Dog mengeschichte, vol. 1, Die Entstehung des kirchlichen Dogmas (Freiburg: Mohr, 1886, 1st ed.), 257; ibid
(1909, 3rd ed.), 355ff. For a different emphasis on Harnack’s contribution, see ibid., 361, and Hägglund, ”regula
fidei,” 3.
28. Armstrong, ”The Rule of Faith and the New Testament Canon,” 34.
29. Johannes Kunze, Glaubensregel, Heilige Schrift und Taufbekenntnis: Untersuchungen über die dogmatische
Autorität, ihr Werden und ihre Geschichte, vornehmlich in der alten Kirche (Leipzig: Dörffling & Franke, 1899).
30. As Armstrong points out (”The Rule of Faith and the New Testament Canon,” 37), Kunze embraces Har -
nack’s ”insightful maxim:” ”‘Canon’ was originally the rule of faith; the Scripture had in truth intervened.”
But, as Kunze indicates, Harnack’s view on the relation between Scripture and Rule of Faith is rather ambiguous.
31. Hägglund, ”regula fidei,” 12f., 24, 27, and 33. For a similar approach to the question of Scripure and tra-
dition in the early church, see also Flesseman-van Leer, Tradition and Scripture. 
32. Iren. Haer. III, 3.4; 4.1. Hägglund, Sanningens regel, 11 n. 9. Heffner (”Theological Methodology,” 295)
describes Hägglund’s understanding of the regula veritatis/fidei in Irenaeus in the following wording: ”Bengt
Haegglund understands Irenaeus’ chief concern as establishing the regula fidei or regula veritatis, by which
Irenaeus refers to the original, immutable truth which the church holds, the Faith itself which is revealed in
Scripture, in the kerygma of Christ and the apostles, and which is passed on to the believer in baptism. This
truth is absolute truth; it is the revelation which lies behind the creed, the content of Scripture, and the procla-
mation of the tradition of the presbyterial succession; it constitutes the right knowledge of God and his redemp-
tive action in the divine economy.”
33. For various scholarly interpretations of the regula fidei, see, e.g., Hefner, ”Theological Methodology;” and
Ohme, Kanon ekklesiastikos. 
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34. Hägglund, ”regula fidei,” 4. Cf. also idem, Sanningens regel, 10. With regard to Tertullian, similarly
Flesseman-van Leer, Tradition and Scripture, 165-66; and L. Wm. Countryman, ”Tertullian and the Regula
Fidei,” Second Century 2 (1982): 226.

35. Karl-Heinz Ohlig, Die theologische Begru ̈ndung des neutestamentlichen Kanons in der alten Kirche (Du ̈ssel-
dorf: Patmos-Verlag, 1972), 174.
36. Paul M. Blowers, ”The Regula Fidei and the Narrative Character of Early Christian Faith,”  Pro Ecclesia 6
(1997): 212. Cf. ibid., 202 (quoted below, n. 40). See also Bokedal, ”The Rule of Faith: Tracing Its Origins,”
248-54.
37. Regula veritatis as a major Latin expression used to render the Greek equivalent κανὼν τῆς ἀληθείας (in
Against Heresies) is complemented by the synonymous phrasing regula fidei (in Demonstration of the Apostolic
Preaching). However, one term can still be preferred over the other, as Eric Osborn helpfully points out
(Irenaeus of Lyons (Cambridge: Cambridge University, 2001), 145 n. 17): ”Generally the latter term [regula
fidei] was preferred for internal use within the church and the former term [regula veritatis] was preferred when
argument was directed to heretics.” For text critcal issues involved, see Ohme, Kanon ekklesiastikos, 61.
38. Cf. esp. Clem. Strom. VI, 15.125.3, cited in n. 14 above; and Iren. Haer. I, 8.1-10.1.
39. On Irenaeus’ and the early church’s use of nomina sacra, here in small caps, see below.
40. Blowers, ”The Regula Fidei and the Narrative Character of Early Christian Faith,” 202.
41. As in 1 Cor. 15:3-4, the reference to the Scriptures is usually part of a christology section (cf. Haer. I, 10.1
(where the christology is part of the third article) and Epid. 6). In the heavily abbreviated binitarian form in
Haer. III, 1.2, the reference to Scripture is retained as central, but as part of the first article.
42. In Epid. 6, reference to the prophets is made in both the second and the third article of faith.
43. Cf. Hägglund, Sanningens regel, 17: Even if the Rule may refer to individual books of the Bible (Haer. III,
15.1), it still tends to focus on the scriptural contents, the basic doctrines of Scripture, rather than the biblical
books as such; and ibid., 16: ”As a matter of fact, the ‘regula’ always refers to Scripture, because through Holy
Scripture – i.e. through the prophetic and apostolic message – and only through it [Scripture], truth has been
revealed and handed down to us.” See also Kunze, Glaubensregel, 100-27. 
44. Skarsaune, ”The Development of Scriptural Interpretation in the Second and Third Centuries,” 423-24.
45. Scribal nomina sacra demarcations – present in basically all extant Christian Greek Bible manuscripts – were
arguably introduced into the biblical manuscript tradition no later than the first century (Larry W. Hurtado,
”The Origin of the Nomina Sacra: A Proposal,” JBL 117.4 (1998): 660). The palaeographer C. H. Roberts opts
for a pre-70 dating (Manuscript, Society and Belief in Early Christian Egypt, Schweich Lectures 1977 (London:
Oxford University Press, published for the British Academy, 1979)). See also Martin Hengel, The Septuagint as
Christian Scripture: Its Prehistory and the Problem of Its Canon, trans. Biddle (London and New York: T&T
Clark, 2002), 41.
46. See below for a more complete list of early Greek nomina sacra.
47. The Center for the Study of New Testament Manuscripts lists P. Chester Beatty VI (Ralphs 963) among
second-century manuscripts; see http://www.csntm.org/manuscript [accessed 28/02/2015].
48. Cf. n. 9 above. Nomina sacra in P46 and P66 include GOD, LORD, JESUS, CHRIST, SPIRIT, FATHER, SON, MAN and
CROSS/CRUCIFY.
49. P.Oxy. 405, which makes use of nomina sacra, contains portions of Haer. III, 9.2-3 and was produced in
the late second or early third century, just a few years after Irenaeus wrote his Against Heresies. See Irénée de
Lyon, Contre les heresies 3, Sources chrétiennes 210 and 211, edited and translated by Adelin Rousseau and
Louis Doutreleau (Paris, 1974), Book 3/1, 126-30; Book 3/2, 104-08. In the transcription by Grenfell/Hunt of
the fragments making up P.Oxy. 405 (reproduced in Book 3/1, 131), the following names are contracted as
nomina sacra: ”Christ” (ΧΣ), ”Jesus” (ΙΝ) and ”God” (ΘΥ). As part of the reconstructed section of the text of
which the fragment was part, Grenfell/Hunt also included nomina sacra demarcations for ”Lord” (ΚΣ), ”Spirit”
(ΠΝΑ) and ”Son” (ΥΣ). See also Andreas Schmidt, ”Der mögliche Text von P. Oxy. III 405, Z. 39-45,” NTS 37
(1991): 160
50. Passages in Irenaeus mentioning the Rule of Truth/Faith include Haer. I, 9.4; I, 22.1; II, 27.1; III, 2.1; III,
11.1; III, 12.6; III, 15.1; IV, 35.4; and Epid. 3.
51. St. Irenaeus of Lyons against the Heresies, vol. 1, ACW 55, translated and annotated by Dominic J. Unger
with further revisions by John J. Dillon (New York, N.Y./Mahwah, N.J.: The Newman Press), 47, modified. As
for the expression ”body of the Truth,” see Hägglund, Sanningens regel, 12f.
52. Haer. II, 28.1: ”And so, we have the truth itself as rule” (habentes itaque regulam ipsam veritatem). In this
connection we note that Hägglund (”regula fidei,” 5) and others rightly take the expression regula veritatis to
be an epexegetical genitive: it is Truth itself that is the rule or norm. For a different rendering of Haer. II, 28.1
(based on regulam…veritat(is), rather than regulam…veritatem), see ACW 65: 87, where Dominic J. Unger
translates the opening line of the passage as follows: ”Since, then, we possess the Rule of Truth itself and the
manifest testimony about God.” 
53. Cf. Haer. I, 21.1; V praef.; and Dem. 3 and 7. Cf. J. N. D. Kelly, Early Christian Creeds (New York:

72 The Early Rule-of-Faith Pattern as Emergent Biblical Theology

Theofilos Supplement  vol. 7 nr. 1 2015



Longman, 3rd rev. ed., 1972), 51f. 
54. Ibid. Quoted also in footnote above.
55. Alistair Stewart, ”‘The Rule of Truth . . . which He Received through Baptism’ (Haer. I, 9.4): Catechesis,
Ritual, and Exegesis in Irenaeus’s Gaul,” in Irenaeus: Life, Scripture, Legacy, eds. Paul Foster and Sara Parvis
(Minneapolis: Fortress, 2012), 153f. Cf. Kelly in footnote above.
56. Cf. Paul F. Bradshaw, Reconstructing Early Christian Worship (London: SPCK, 2009), 69-70. Nomina sacra,
here marked off in small caps, corresponding to the tenth-century miniscule 1739. For the general occurrence
of nomina sacra in Christian Bible manuscripts from the second century on, see e.g. Hurtado, Artifacts, 95-134.
57. See Kelly (Early Christian Creeds, 14-19) for additional one-clause christologies, such as Acts 8:16, 19:5 and
1 Cor. 6:11; and 1 Cor. 12:3, Rom. 10:9 and Phil. 2:11.
58. Cf. Bradshaw, Reconstructing Early Christian Worship, 69. 
59. Cf. also Augustine, De Symbolo Ad Catechumenos 1 (NPNF I 3:1): ”Receive, my children, the Rule of Faith,
which is called the Symbol (or Creed). And when ye have received it, write it in your heart, and be daily saying
it to yourself.” For connections between the Jerusalem rite as testified by Egeria and Western rites, see
Bradshaw, Reconstructing Early Christian Worship, 73; cf. ibid., 60. See also Skarsaune (Troens ord, 38-76) for
an historical overview of various aspects of the Creed in various parts of the early church, with focus on the
Apostles’ Creed. Skarsaune notes that the redditio symboli, which we encounter in Egeria’s account, is not pre-
sent in early third-century accounts, e.g. in Tertullian.
60. See Oskar Skarsaune, Troens ord: de tre oldkirkelige bekjennelsene (Oslo: Luther Forlag, 1997), 45f. For a
brief historical introduction, see also Kelly, Early Christian Creeds, 30-33.
61. Egeria: Diary of a Pilgrimage, translated and annotated by George E. Gingras, ACW 38 (New York, N.Y./
Mahwah, N.J.: The Newman Press, 1970), 123-24. As for continuities and discontinuities between Rule of
Faith, baptismal interrogations and the content of the later declaratory creeds, see Kelly, Early Christian Creeds,
40-52; and Liuwe H. Westra, The Apostles’ Creed. Origin, History, and some early Commentaries (Turnhout:
Brepols, 2002), 56-60, 37-43.
62. Cf. Skarsaune, ”The Development of Scriptural Interpretation in the Second and Third Centuries,” 423-24
(cf. quote above, n. 44).
63. See idem, Troens ord, 45. Ibid. 46: In Rome, the redditio symboli takes place before the whole congregation.
Cf. Rufinus, A Commentary on the Apostles’ Creed 3; ACW 20, trans. J. N. D. Kelly (New York and Mahwah,
N.J.: Newman Press, 1954), 31: ”[In Rome] the ancient custom is maintained … whereby candidates who are
on the point of receiving the grace of baptism deliver the creed publicly, in the hearing of the congregation of
the faithful.”
64. The references are listed in Eric Osborn, The Emergence of Christian Theology (Cambridge: Cambridge Uni -
ver sity Press, 1993), 181.
65. ACW 16:49, modified.
66. ”Trinitarianism” is here used in a non-technical sense.
67. Codex Alexandrinus demarcates GOD, CHRIST and SPIRIT in 1 Clem. 46.6 as nomina sacra.
68. Triadic first- and second-century formularies (related to baptism) commonly appear either as GOD,
JESUS/CHRIST/LORD, and SPIRIT (1 Cor. 12:4-6; 1 Clem. 46.6; Just. 1 Apol. 61); or as GOD/FATHER, JESUS/
CHRIST/SON, and SPIRIT (Matt. 28:19; Did. 7.1; Just. 1 Apol. 61; Iren. Epid. 7). Nomina sacra demarcations
highlighting the former are present, e.g., in P46 (1 Cor. 12:4-6) and Codex Alexandrinus (1 Clem. 46.6), and the
latter, e.g., in Codex Alexandrinus and the Majority Text (Matt. 28:19). See further Bokedal, ”The Rule of
Faith: Tracing Its Origins,” 284.
69. E.g., the system of nomina sacra and some key texts, such as 1 Cor. 8:6 and Matt. 28:19f.
70. In particular baptism; Iren. Haer. I, 9.4; Tert. De Corona 3; Hippol. Traditio Apostolica 21.9-18.
71. For example, pre-baptismal teaching; Iren. Epid.
72. Similarly Haer. I, 10.1; 22.1; III, 11.1; Epid. 6; and Tert. Praescr. 13; 36; Virg. 1; Prax. 2.
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Imøte med Det gamle testamentes teks-
ter kommer bibelsyn med ulik profil
til syne. Vi finner dem som ser på GT

som en rent religionshistorisk samling av
tekster. Går vi til dem som tilregner GT
åpenbaringskarakter, skilles veiene også:
Noen kan lese tekstene bokstavelig og
betone bibelteksten som ufeilbar, også i

historiske, geografiske og naturvitenska-
pelige spørsmål. Andre understreker at
tekstene bør leses i en historisk og litterær
kontekst, slik jeg selv gjør. Glidende over-
ganger mellom disse hovedleirene finnes
også. I tillegg pleier reformert (calvinsk)
tradisjon i større grad å legge GT og NT
side ved side, mens lutherske teologer leg-
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ger mer vekt på å lese GT gjennom en
nytestamentlig linse – det er viktig å finne
det i GT som peker på og fører mot
Kristus.

For å vise hva det vil si å lese tekstene
i sin historiske og litterære kontekst vil
jeg forsøke å ta leserne med tilbake til de
gammeltestamentlige forfatteres egen tid
– og deres leseres tid.1 Underveis vil jeg gi
eksempler på hvordan arkeologiske funn
og tekster fra Bibelens omverden kaster
lys over bibeltekstene og gir oss nøkler til
å forstå dem bedre – artikkelen er oppda-
tert med helt ferske funn av innskrifter fra
Israels land. Noen ganger kan arkeologiske
funn og innskrifter føre oss til å revurdere
tidligere meninger om tekstene.

Vi går alle til bibeltekstene med våre
egne forutsetninger, med egen bagasje. Vi
kan komme med egne spørsmålstillinger
eller stå i fare for å gå til tekstene med fer-
dige svar. Svar som kan være hentet fra
eget bryst, eller fra miljø og menigheter
som har formet oss. Da er det en risiko
for at vi trer et modernistisk bibelsyn ned
over tekstene, et bibelsyn som ikke sam-
svarer med tanke og tro hos dem som
skrev tekstene ned. Som lesere og tolkere
kan vi være i utakt med materialets egen -
art.

Hva er ‘meningen’ med teksten? Post -
modernismen kan gjøre enhver subjektiv
innfallsvinkel til tekstene relevant og like
‘autentisk’. Og blant de mange innfalls-
vinkler kan en også se det legitimt å gå til
tekstene med en kristen tro som utgangs-
punkt.2 Her bør mer sies: Skal vi tale om
hvordan GT-tekstene er forpliktende for
oss, bør vi først se etter hva forfatterne
selv la i dem,3 hvordan tekstene ble lest og
resirkulert i gammeltestamentlig tid, og til
NT’s utleggelse av dem. 

Et kristent syn på Bibelen må ikke la
seg fange av dekonstruksjonisme og post-
modernisme.4 Skaperen har gitt menne -

sket språk og evne til verbal og skriftlig
kommunikasjon, slik at vi kan kommuni-
sere reelt med hverandre i og om den 
ska p te verden, om det synlige og det usyn -
lige. Han som er Herre over liv og tanke
tok i bruk skapergitte gaver hos tidlige
israelitter og kommuniserte med dem gjen -
nom midler som audisjon, visjon, visua -
lisering, meditativ bønn og refleksjon –
som ble videreført i teologisk samtale og
undervisning, i eksegetisk og redaksjonelt
arbeid. En rekke bibeltekster gir oss gløtt
inn i disse prosessene, se tekster som Am
1,1; Jes 1,1; 50,4-5; 1 Kong 22,13-19; Jer
1,4-9; 18,1-6; 18,18; 5 Mos 33,10; Neh
8,7-8; Sal 1; 17,15; 45,1; 75,2; 77,12-13;
78,1-4.5 Blant tekstenes opphavsmenn og
formidlere nevnes prest, levitt, profet, vis-
mann, skriver, konger som David, Salo -
mo og Hiskia og deres menn, og ikke-
jøder som Agur og Lemuel (Ordspr 30,1;
31,1). Han som lot Ordet bli kjød kom-
muniserer til mennesker i dag gjennom
ord som disse åpenbaringsbærere gav
form. Som lesere og skrifttolkere fasthol-
der vi Skriftens forfattere som menings-
bærende kommuniserende agenter. Tolk -
nings sirkelen starter med deres tekst, en
tekst vi har sakssvarende tilgang til.

Skriftens guddommelige og menneske-
lige side
I GT finner vi den guddommelige og den
menneskelige side vevet sammen, ‘inkar-
nert’: Åpenbaringen er ikledt menneskelig
skikkelse – den er skrevet av israelitter av
kjøtt og blod, som skrev slik at tekstene
skulle være forståelige for deres samtidige.
Blant moderne tolkere finner vi både dem
som ensidig betoner den guddommelige
(‘ufeilbare’) side av bibelteksten; og andre
som ensidig betoner den menneskelige
side og kun ser på GT som en religions-
historisk samling av tekster. Begge sider
strever med å komme til rette med tekste-
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nes selv-vitnesbyrd.6

Historisk-kritisk forskning til bibelteks -
tene har gitt nye innsikter som vi bør ta
imot som en gave, men som også trenger
kritisk prøving.7 Også her skal vi ‘prøve
alt og holde fast ved det gode’ (1 Tess
5,21). Det gjelder også mine egne syns-
punkter på datering av tekstene, forfatter-
nes opprinnelige intensjon og tekstenes
funk sjon den gang. Vi bør være klar over
at bibelforskere kan komme til helt ulike
konklusjoner om den historiske innord-
ning av tekstene og hva som kan være en
historisk kjerne ‘bak tekstene’.

En historisk innordning av tekstene og
deres litterære vekst gjennom gammeltes-
tamentlig tid trenger ikke rokke ved vår
forståelse av Skriftenes åpenbaringskarak -
ter og autoritet. Israels lærde skrev disse
tekstene i tro og bønn og under felles
drøf ting, tekster som etter hvert ble aksep -
tert som ‘Israels arv’ av judeernes teolo-
ger. Tolkere med egen gudstro og troserfa -
ringer er mer åndsbeslektet med tekstenes
opphavsmenn enn forskere som uteluk-
kende arbeider med rasjonelle, historisk-
litterære kriterier. Rent religionshistoriske
forskere kan gå glipp av viktige elementer
i tekstene, mens fortolkere som regner
med at Gud kan gi mennesker mystiske
og karismatiske erfaringer lettere kan
forstå visjonære og auditive tekster, både
i og utenfor de profetiske bøker. En del
moderne eksegeter strever med å forholde
seg til slike ‘mystiske’ tekster, og kan stå i
fare for å bortforklare at tekstene reflek-
terer genuine personlige erfaringer,8 som
noen av oss vil kalle åpenbaringsopplevel-
ser.

I den gammeltestamentlige tekstsam-
ling finner vi ulike røster side om side,
røster som i noen temafelt ser ut til å mot -
si hverandre eller bringer radikalt ulike
per spektiver.9 Redaktørene og samlerne
har bevisst valgt å ta vare på en bredde

fra Israels ulike teologer. Denne innsikten
kan brukes til å fragmentere det bibelske
vitnesbyrd og brukes av moderne utlegge-
re til å fristille seg fra sentrale teologiske
linjer som går gjennom GT og NT.

I denne sammenheng kan det være
viktig å skille mellom sentrale skrifter
som tidlig fikk autoritet, og andre som
ble lagt til skriftsamlingen først etter mid-
ten av 2. årh f.Kr. Mosebøkene, historie-
verket fra Josva til 2 Kongebok, og pro-
fetbøkene utgjør kjernen i skriftsamling-
en. Det er disse som først anerkjennes
som autoritative skrifter, bevitnet av Sirak
rundt 190 f.Kr. (Sir 24,23-28; 46–49). Og
som gir nøkler til å forstå de andre skrif-
tene som etter hvert legges til,10 med
Salmene på en klar ‘annenplass’.11 Dette
gir perspektiv på mer perifere skrifter som
Rut, Forkynneren, Ester og Høysangen,
skrifter som er blant dem som senest tas
inn i den voksende samlingen av autorit-
ative skrifter, en gang mellom 100 f.Kr. og
140 e.Kr.

Israels teologer og Jesu Kristi kirke har
formidlet den gammeltestamentlige skrift -
samling til oss som åpenbaringstekster fra
Gud. Og det er denne kirke som har gitt
oss del i Gudsrikets hemmeligheter. En
kristen lesning av Det gamle testamente
tar skriftenes selvforståelse og åpenba-
ringskarakter på alvor:12 De gir gudsfol-
ket veiledning for tro og liv, de er gitt oss
som Guds ord av kirken, vår mor. Sam -
tidig er de formet i menneskers ord: Vit -
nes byrd om Guds vei med sitt folk og om
israelitters ulike tilsvar på den vei de og
folket vandret med sin Gud. 

Det er også tale om en fremadskriden-
de åpenbaring der stadig mer gjøres kjent
for Guds folk, frem mot NT’s åpenbaring
av Israels Messias. Jesu død og oppstan-
delse er Skriftens sentrum – en historisk
lesning av GT-tekstene trenger ikke rokke
ved dette fundament for vår tro. Lukas’

78 Hvordan lese gammeltestamentlige tekster

Theofilos Supplement  vol. 7 nr. 1 2015



innledning til evangeliet gjør det klart at
han mener at kjernen i Jesus-historien var
historisk etterprøvbar (sml. 1 Kor 15,1-8).
Samtidig – kunne vi ha arrangert et møte
mellom de andre evangelistene og Lukas,
er jeg ikke i tvil om at han ville ha
vektlagt at de fire som forkynnere og his-
toriefortellere hadde frihet til å gjengi
Jesus-historien med hvert sitt særpreg.

Forfatterens intensjon, tekstens sjanger
For å tolke en tekst sakssvarende bør vi
forholde oss til skrivernes intensjon –
avsenderens signaler – for at vi som mot-
tagere skal være på en relevant frekvens.
Hva for en sjanger finner vi i teksten vi
har foran oss? Er det en symbolfortelling,
en novelle, eller en historieberetning slik
som Kongebøkene? Hvis Israels teologer
skrev Jona og Ester som undervisende
noveller med et tydelig teologisk eller nas-
jonal budskap – er det nettopp ‘bibeltro’
å lese dem slik. Velger man å lese disse
bøkene som historiske beretninger, legger
man noe annet inn i dem enn det som var
forfatternes mening. 

Ruts bok er et instruktivt eksempel. En
språklig analyse tyder på at Rut ble skre-
vet i 5. årh. f.Kr. Jeg regner med at Davids
ættetavle (Rut 4,18-22) og tradisjonen
om at Davids oldemor var moabitt er
langt eldre13 – jeg finner det lite sannsyn-
lig at man ville ‘finne opp’ en ikke-israe-
littisk stammor for heltekongen David i
ettereksilsk tid – en tid der andre tekster
idealiserer David. Tar vi på alvor at Ruts
bok er ment som en undervisende novelle
i tidlig ettereksilsk tid (etter tilbakekoms-
ten fra Babylon sent i 6. årh.), aner vi at
boken taler for en mykere linje i forhold
til nabofolkene enn det vi møter i Esra og
Nehemja-bøkene (se ikke minst Esra 9–
10). Esras bud om å sende bort ikke-israe-
littiske hustruer – som mange av oss fin-
ner vanskelig – blir derfor ikke eneste røst om

dette. Rut blir en viktig stemme i det gam-
meltestamentlige kor, en røst som taler
for åpenhet vis-à-vis andre folkeslag og
for kvinner som viktige aktører i folkets
historie. Tekstens opphavstid og sjanger
gir derfor nøkler for å forstå Ruts bok
mer dynamisk. Jona-boken er en annen
ettereksilsk røst som viser Guds vei med
andre folkeslag.

De gammeltestamentlige skrivere tenkte
ikke som oss om forfatterskap eller co py -
right. Her legger nye (for oss anonyme)
profeter, levitter og skrivere sine ord til
eld re tekster, i tradisjonen fra Moses, fra
David, fra Jesaja. Når en tekst resirkule-
res og nytolkes, innad i GT og i NT, får
en kristen tolker flere lag å forholde seg
til. Og når vi ser hvordan åpenbaringsbæ-
rerne tolker og aktualiserer en tekst for
nye generasjoner, gir det frimodighet til å
regne med at Guds ånd fortsatt kan aktu-
alisere tekstene inn i våre liv og menig heter
– selv om vi som tolkere av i dag ikke står
på linje med de bibelske forfattere.

Et dilemma kan oppstå der NT-forfat-
tere viser til gammeltestamentlige skikkel-
ser på en måte som kan avvike fra en mo -
derne historisk lesning. Betyr ord som
“slik Moses sa/befalte” at Moses skrev
hvert ord i 2 – 5 Mosebok? – Leser vi lig-
nende referanser i Qumran-litteraturen,
ser vi at uttrykk som ‘Moses sa’ først og
fremst betyr ‘det står skrevet i Mose bø -
kene’. Hva med utsagn som “slik profe-
ten Jona var i den store fiskens buk i tre
dager og tre netter” (Matt 12,40)? Kan de
leses som referanser til Jona-fortellingen
som litterær størrelse, mens jeg som GT-
tolker fastholder at Jona-boken er en for-
kynnende novelle som tar utgangspunkt i
referansen til profeten Jona i 2 Kong
14,25? NT referer til David som åndsbå-
ret opphavsmann til salmer som GT-fors-
kerne samstemmig sier er senere tekster
skrevet ‘til David’, ‘for David’ (Mk
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12,35-36; Apg 2,25.34; 4,25). – Igjen, i
Qumran-litteraturen er referanser til ‘Da -
vid’ primært en referanse til Salmene som
litterær størrelse og åpenbart Skrift. En
kan fastholde at ‘Davids-salmene’ er
åndsbåret og inspirert, selv om salmer
som bærer Davids navn er tilegnet ham
av senere salmister.

Tekster fra Israel og nabofolkene
Tekstene bør leses i historisk-litterær kon-
tekst, en kontekst som bringer oss nær-
mere skrivernes situasjon og intensjon.
De israelittiske tekstene er ikke skrevet i
et religiøst og historisk vakuum, men ofte
i nærkontakt med nabofolkenes tro og
kul  tur. Israelittiske teologer arbeidet in -
tenst med å ‘ta enhver tanke til fange
under lydigheten mot Jahve’ (jfr. 2 Kor
10,5) når de integrerte elementer fra
nabo folkenes arv. Mange som står for en
umiddelbar, bokstavelig lesning av GT
kan se på beslektede tekster fra nabofol-
kene som en trussel. Men vi kan også se
dem som en gave som kan øke vår forstå-
else av de gammeltestamentlige bøker.
Noen eksempler:

- Qumrantekster beslektet med Esters bok
(4Q550, 4QJews at the Persian Court)
viser at Ester bør forstås som en novelle
innenfor en kjent genre—den vise jøden
ved det fremmede hoff (med Josef-syklu-
sen i 1 Mosebok som inspirasjon). Esters
bok og dens ‘søskenbarn’ fra Qumran
viser oss utfordringene israelitter i land-
flyktighet møtte rundt 3. årh. f.Kr.

- Tekster som er tematisk og genremessig
beslektet med Daniel-tekstene finner vi i
apokalyptiske tekster som 1 Enok, den
Enok-relaterte Kjempenes bok og en
rekke andre skrifter fra Qumran. Dette
viser oss at tekstene i Daniels bok fikk sin
form i perioden 250 - 160 f.Kr. Danielbo -
kens hebraisk har også sine nærmeste pa -

ralleller i Qumranskrifter fra 2. århundre
slik som 4QInstruction.14 En gammel tra-
disjon om vismannen Daniel (sml. Esek
14,14.20; 28,3) knyttes til nye tekster
som formaner israelittene til å holde fast
ved Jahvetroen gjennom krig, forfølgelse
og motstand, i tillit til hva Herren vil
gjøre i nær og fjern fremtid.

- Innskrifter fra Deir ‘Alla ved Jabbok i
Østjordanlandet om profeten Bileam, sønn
av Beor, som skuet det gudene (blant dem
Sjaddai) viste ham, har påfallende likhe-
ter med 4 Mos 22–24, med ord-til-ord
pa ralleller med 4 Mos 22,20-21; 24,4.16.15

Innskriftene er antagelig gjort på 700-tal-
let, hundreåret etter at det israelittiske Om -
ri-dynastiet regjerte Østjordan lan det.16

Samsvaret mellom tekstene tyder på at
Bileam-syklusen fikk sin form i Nordriket
mellom 800 og 722, og gir oss knagger
for hvordan skriverne tenker: I Jahve tro -
ens lys må enhver profet underordnes Is -
ra els tro. Fordi teologene ser sitt Israel
som ætlinger av Moses-generasjonen, til-
bakeføres Bileams profeti til tiden da fol-
ket ble til. Bileam-syklusen er en av
mange tekster som, etter at Nordriket fal-
ler i 722, resirkuleres i Sydriket og inn -
ordnes i en Jerusalem-sentrert judeisk teo-
logi.17 Løftet om en ny konge for riket i
nord, ‘Israels hus’ (4 Mos 24,17-19), vil
nå bli lest om en fremtidig Davidssønn.

- I 2011 ble en babylonsk kileskrifttavle
fra Schøyensamlingen publisert. Det drei-
er seg om Nebukadnesars ‘grunnleggings-
innskrift’ for tempeltårnet i Babylon, med
skisse av tårnets grunnplan og profil. 

Etemenanki, the Babylonian zikku-
rat—the house, the foundation of
heaven and earth, the zikkurat in
Babylon. I am Nebuchadnezzar, king
of Babylon: in order to complete
Etemenanki and Eurmeiminan ki I
mobilized all countries everywhere,
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each and every ruler who had been
raised to prominence over all the
people of the world. The base I fil-
led in to make a high terrace. I built
their structures with bitumen and
baked brick throughout. I comple-
ted it, raising its top to the heaven,
making it gleam bright as the sun.18

Det var tempeltårn i Mesopotamia – tårn
som raget mot himmelen i dobbel for -
stand – gjennom nesten to tusen år. Men
denne innskriften kan tyde på at teksten
om Babels tårn har en særlig agenda
rundt år 600: 1 Mos 11,1-9 er en symbol-
fortelling, en Jahve-tro protest mot Ne bu -
kadnesars overmot, han som tror at hans
tempeltårn når til himmelen og at guden
Marduk har gjort ham til hersker over
verdens folkeslag. I dette lys kan vi lese 1
Mos 11 som en av mange GT-tekster som
er polemisk rettet mot assyrisk og baby-
lonsk polyteisme i perioden 734 - 540.19

- De langt eldre flomberetningene fra
Mesopotamia viser at 1 Mos 6–9 bør for -
stås som en polemisk monoteistisk mot-
versjon til den mesopotamiske fortelling-
en,20 skrevet av jahvistiske teologer i et
Juda-rike som lenge hadde vært under
As syrias innflytelse: Flommen de gamle
forteller om forstås nå som en fortelling
om synd og skyld, om en etisk tenkende
Gud som sender straff og som i utgangs-
punktet planlegger en ny fremtid for men-
neskeheten—ingen av disse momentene
finner vi i de mesopotamiske tekstene. Og
dette er tanker de judeiske teologene
hadde lært av profetene og 5 Mosebok-
skolen. Kontrasten til de mesopotamiske
beretningene åpner for en tydeligere og
mer dynamisk forståelse av Noah-fortel-
lingen.

Om en i dag leser Urhistoriens ulike
tekster (1 Mos 1–11) som historiske be -
retninger i moderne forstand, tar en ikke

på alvor at de er teologiske symbolfortel-
linger. Å lese Noah-fortellingen som en
presis beretning om historiske hendelser
er ikke bibeltroskap, det er å misforstå
teks ten.  Blir en for opptatt av å forsvare
teksten som ‘historisk’, står en i fare for å
gå glipp av tekstens budskap.

Eksemplene jeg her har gitt problema-
tiserer en bokstavelig (‘biblisistisk’) les-
ning av bibeltekstene, som lett kan lese
Bibelen isolert fra sin omverden. Den
måte 1 Mosebok 1–11 innordner Israels
folk i folkeslagenes verden, bør oppmun-
tre oss til å tolke Israels egne tekster i lys
av samtid og omverden. 

Arkeologiske funn og innskrifter i møte
med GT’s historiske bøker
Arkeologiske funn kan gi oss viktige
‘knag ger’ når vi ønsker å skrive Israels
his torie samt forstå intensjonen bak GT’s
historiske bøker. Mange av dem er for-
kynnende, idealiserende tekster, skrevet
lenge etter det de beretter om. Vi bør ta
deres forkynnende aspekt på alvor, og
spørre om tekstenes funksjon der og da.
Ikke alle tekster har som intensjon å gi
detaljkunnskap om hendelser i fortiden.
Arkeologiske funn viser med all tydelig-
het at Bibelens historiske bøker gir oss
teologisk tolket historie. 

Noen arkeologiske funn samsvarer
godt med det gammeltestamentlige vit-
nesbyrd, andre er vanskeligere å forene
med en bokstavelig lesning av bibeltekste-
ne. Det er selvsagt rester fra bibelsk tid
som arkeologene ikke har funnet. Men
dét fritar oss ikke for å ta tydelige arkeo-
logiske funn på alvor. Jeg tar også her
med noen eksempler.

Farao Merneftas seiersinnskrift viser at
en stamme kalt ‘Israel’ levde i Kanaan i
1207 f.Kr.
Canaan has been plundered into every
sort of woe:
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Ashkelon has been overcome;
Gezer has been captured;
Yano’am is made non-existent.
Israel is laid waste and his seed is not;22

Faraos liste over dem han har beseiret
nev ner byene Ashkelon, Gezer og Yano -
am samt folkegruppen ‘Israel’. En annen
fragmentarisk egyptisk innskrift som er
rundt seksti år eldre, ser ut til å nevne de
samme tre byene og restene av ordet ‘Is -
rael’.23 Disse to tekstene viser at en stam-
me med navnet ‘Israel’ er tilstede i Ka -
naan rundt den tid man gjerne har plas-
sert Moses og utferden fra Egypt. Hadde
gruppen som ifølge bibelteksten kom fra
Egypt frender som allerede var i landet? I
den retning peker erobringen av Hasor,
det største bykongedømmet nord i Ka -
naan. Josva 11 beretter at Josva erobret
byen, brente den og slo den med bann.
Iføl ge arkeologene Yigael Yadin og Am -
non Ben-Tor ble Hasor inntatt litt etter
1250 f.Kr., og erobrerne hugget hodene
av de gudestatuene de fant i ruinene.
Allerede Yadin påpekte at slik billedstor-
ming lettest kan relateres til Josvas israe-
litter med deres billedforbud, og Ben-Tor
argumenterer for det samme.24 Hasors
største bygning (the ‘ceremonial palace’)
ble ødelagt i en uvanlig kraftig brann –
noe som huskes helt til nedskrivningen i
Josv 11,11.

Ferske utgravninger i byen Rehov, litt
sør for Galileasjøen, har avdekket enkle
inn skrifter fra det niende århundre med
klare linjer til GT-tekster.25 Her finner vi
flere referanser til Nimshi, godt mulig
identisk med far til kong Jehu (1 Kong
19,16). En av tekstene forbinder Nimshi
med ‘profeten’. En annen tekst lyder ‘For
Elisja’. Den ble funnet i et avdelt seksjon
i et privathus, der en ‘vestibyle’ med kul-
tiske gjenstander ledet inn til et rom med

en sovebenk. Parallellen til Elisjas hybel
hos kvinnen i Sjunem (1 Kong 4,18-37) er
påfallende. Hadde Elisja én hybel i Sju -
nem og en annen i Rehov? Eller kan det
være slik at et opprinnelig Rehov senere
ble til Sjunem i den bibelske overlevering?

Arkeologene har identifisert mer enn
to hundre tidlige israelittiske bosettinger i
Judeas og Samarias høyland fra ca år
1200, med klare paralleller til beretning-
ene i Dom 1.26 Landsbyhusene kan være
plassert ovalt rundt en plass for småfeet,
lik en nomadeleir. Et kjennetegn for kul-
turen er at man ikke spiser svin. Fra den -
ne landsbykulturen er det en kulturell og
arkeologisk kontinuitet frem til tempelets
fall i 587 f.Kr. I keramikk og husbygging
finner man også en viss sammenheng med
den tidligere kanaaneiske kultur: Dette
tyder på at både nomader og hjemløse
byfolk fra Kanaan ble med da det tidlige
Israel vokste frem rundt år 1200, i en tid
de kanaaneiske bykulturene kom i krise
(også Esek 16,3 tyder på et blandet etnisk
opphav, “Du stammer fra kanaaneernes
land, der ble du født. Din far var amoritt
og din mor hetitt”). 

Bare unntaksvis finner man spor etter
en voldelig ødeleggelse av tidligere byer.
En innvandring fra øst, slik Josvas bok for -
teller om, har arkeologene så langt ikke
kunnet bekrefte.27 Dermed finner vi både
samsvar og diskrepans i forhold til vitnes-
byrdet i Josva og Dommernes bok. Dom -
mer bokens første kapittel husker elemen-
ter som arkeologene bekrefter: Israelit te -
nes fremvekst i landet er gradvis, og star -
ter i Judeas og Samarias høyland. Josva
gir oss en senere, mer stilisert tolkning
som husker hvor stort de to riker til sam-
men var på 800-tallet, og forkynner at
Herren ga israelittene hele landet.
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Fremvekst av skriftkultur
Kunnskap om hvor tidlig GT-tekstene kan
ha blitt skrevet ned gir perspektiv på bø -
kene om Israels tidlige historie og relasjo-
nen mellom muntlig og skriftlig tradisjon.
Funn av tidlige innskrifter, gjerne skrevet
på potteskår, gir oss viktige knagger. Ver -
dens første alfabet – det vestsemittiske –
vokste langsomt frem fra rundt 1800 f.Kr.
Fra Ugarit vest i Syria har vi et fønikisk
bibliotek fra rundt 1250 – 1230 f.Kr. Men
de tidligste innskriftene fra Israels land er
langt senere.

Fra omkring år 1000 har vi én innskrift
med rester av fem linjer (og tre på én
linje) fra den israelittiske festningslands-
byen Khirbet el-Qeiyafa, enten skrevet på
fønikisk eller tidlig-hebraisk. Et utviklet
lit terært hebraisk språk finner vi enda
ikke, i 10. årh. brukes primært fønikisk
skrift i Kanaan. I 9. årh. finner vi de korte
innskriftene fra Rehov (nevnt ovenfor) og
en lignende fra Davidsbyen i Jerusalem.
Fra rundt 840 har vi seiersinnskrifter fra
konger i naboriker, Mesha-stenen fra
Moab (på et skriftspråk avledet fra heb -
ra isk) og den arameiske Tel Dan-innskrif-
ten av Damaskus-kongen Hasael.28 Først
med tekstene fra Kuntillet Ajrud fra 800
– 750 og potteskår fra byen Samaria fin-
ner vi tekster skrevet på bibelhebraisk.29

Israel Finkelstein regner med et litte-
rært miljø først fra rundt år 800 både i
Nord riket (Israel) og Sørriket (Juda), når
vi finner etablerte stater med administra -
sjon og skrivere, mens Christopher Rolls -
ton regner med at det hebraiske alfabet
utvikles fra det fønikiske i 9. årh., og er
med på å definere en nasjonal israelittisk
identitet.30 Ifølge van der Toorn reflekte-
rer den standardiserte skrift som vi finner
rundt år 850 ett sentralt undervisnings-
senter som normerte skrifttradisjonen i
begge riker. Senteret hørte antagelig til det
sterkere Nordriket, senere videreførte

skriverne i Jerusalem-tempelet denne tra-
disjonen.31 Per i dag har vi ikke arkeolo-
giske ‘knagger’ som kan bekrefte at israe-
littene skrev litterære tekster allerede på
Salomos tid (rundt 950), selv om bibel-
tekster lister opp administrative skrivere
hos David og Salomo (2 Sam 20,23-26; 1
Kong 4,1-6).32

Uansett må vi regne med en lang munt-
lig tradisjon frem til nedskrivningen av
tekstene om Israels tidlige tid. Dét gir per-
spektiv på forståelsen av 1. og 2. Mose -
bok og bøkene fra Josva til 1 Konge bok.33

Mener man at GT-tekster kan ha en
skriftlig forhistorie før Salomos tid, er
man henvist til å dra inn to andre skrift-
språk, egyptiske hieroglyfer eller akka-
disk, kileskriften fra Mesopotamia.

GT-håndskrifter fra Judea ørken
Hvis man tenker at Bibelen er verbalin-
spirert – hvert ord skal være ‘innblåst’ av
Gud – kommer man ikke utenom spørs-
målet: Hvilken bibeltekst? I dag er det ikke
så enkelt å anse den masoretiske teksten
(den hebraiske standardteksten kjent fra
to store bibel-codexer fra 10. og 11. årh.)
som eneste autoritative tekst til Det gamle
testamente.34 Frem til år 70 e.Kr. finner vi
helt ulike tekster til de bibelske bøkene
side om side. Bibelrullene fra Qumran stam -
mer fra perioden 250 f.Kr. – 50 e.Kr. Her
finner vi ‘bestefedre’ til den masoretiske
teksten, men også tekster som ligger nært
Septuaginta (de tidlige greske oversettel-
sene av bibelske bøker), Mosebøker nær
den samaritanske versjonen, og en lang
rekke uavhengige tekster.

Forskjellene mellom tekstene kan gå på
ortografi, forskjellige lesninger av enkelt -
ord som gir ulik mening av de aktuelle
vers, eller litterære forskjeller. Vi finner
av skriverfeil der masoret-versjonen har
mis tet vers eller linjer, slik som i 1 Sam
1,24 og Salme 145,13. 

Torleif Elgvin 83

Theofilos Supplement  vol. 7 nr. 1 2015



Også ett og samme verk kan fremstå i
ulike litterære skikkelser frem til tidlig i 1.
årh e.Kr. Mest kjent er de to hovedversjo-
nene av Jeremiaboka som begge er funnet
i Qumran – den kortere og tidligere Sep -
tuaginta-versjonen (på hebraisk) – og den
senere utvidede masoretiske versjon,
kanskje redigert tidlig i 3. årh. f.Kr. Den
eneste bokrullen som har bevart Dom 6,
mangler 6,7-10, et oppsummerende av -
snitt som antagelig ble lagt til relativt
sent.36 Josefus og den best bevarte Sa -
muels rullen, 4QSama fra ca 30 f.Kr., har
med et avsnitt i 1 Sam 10–11 som vi ver-
ken finner i masoretteksten eller Septua -
gin ta.37 En rekonstruksjon av en Samuels -
rull fra Qumran viser at bokrullen bare
inneholdt fem av de åtte tilleggene til Sa -
muelsbøkene i 2 Sam 20–24, og tar vare
på en ‘stasjon’ i Samuelsbøkenes litterære
vekst rundt 4. århundre f.Kr.38

De to godt bevarte kopiene av Høy -
sang en, begge fra siste halvdel av 1. årh.
f.Kr., representerer to ulike kortere utga-
ver av Høysangen. I 4QCanta går bokrul-
len direkte fra 4,7 til 6,11. 4QCantb

mangler 3,6-8 og 4,4-7, og denne bokrul-
len avsluttes med 5,1. Versene vi savner i
hver av disse bokrullene representerer
lukkede litterære avsnitt. Disse to utgave-
ne kan enklest forstås som stadier i Høy -
sangens litterære vekst frem mot sin ende-
lige kanoniske skikkelse. Dét tyder på at
Høysangen fikk sin endelige litterære
skik kelse så sent som rundt Kristi fødsel,
og først ble regnet som tilhørende sam-
lingen av autoritative skrifter mot slutten
av 1. årh. e.Kr. De siste tekstene som fant
sin plass i Høysangen (se bl.a. 3,6; 4,6)
tydeliggjør at boken ser den erotiske kjær-
lighet mellom mann og kvinne også som
et bilde på relasjonen mellom Herren og
Israels folk. 

En bibelsk bok kunne anses som auto-
ritativ, samtidig med at teksten fortsatt

kunne redigeres og aktualiseres. Judeiske
skrivere forholdt seg dynamisk til tekste-
ne de skrev av frem til Paulus’ tid. Sita -
tene fra gammeltestamentlige bøker i NT
bekrefter et slikt tekstuelt mangfold som
jeg har beskrevet her. Van der Toorn
under streker at i Israel, som i Mesopo ta -
mia og Egypt, er en skriver samtidig
‘scholar of Scripture’.39

Med ett unntak (en Joel-tekst fra
Schøy en-samlingen) er bibelteksten i bok-
rullene fra de to jødiske opprør, funnet på
Masada (erobret 73 e.Kr.) og i Bar Kokh -
ba-hulene (rundt 135 e.Kr.) nesten iden-
tisk med den senere standardteksten. Det
tyder på at tidlig-masoretiske bokruller til
de ulike bibelske bøker ble gitt autoritet i
tempelmiljøet senest en gang i 1. årh. e.Kr.

Skriftene fra Judea ørken har gitt oss
lys over den langsomme prosessen der
skrif tene ble gitt autoritet og samlet, en
prosess som ikke er ferdig før i 2 årh.
e.Kr. Innsikt i autoriseringsprosessen og i
tekstenes mangfoldige ansikt frem til tem-
pelets fall hjelper oss til å forstå både
skriftene og (de ofte teologisk tolkende)
skriverne som resirkulerte dem.

Konklusjon 
En bokstavelig (‘biblisistisk’) lesning av
bibeltekstene strever med å ta deres men-
neskelige side på alvor. Til kulturoppdra-
get hører det å bruke både forstand og
vitenskaper til å forstå Guds verden –
inklusiv det åpenbaringsord han har gitt
oss gjennom menneskelige redskaper. 

Skriften advarer oss mot hybris. Våre
tårn kan ikke nå opp til himmelen – vi
kan aldri forstå alt, ‘Gud er alltid mer’.
Dét kan gi et kritisk memento i møte med
kristne som trer en ‘ufeilbarhetsmatrise’
ned over tekstene eller taler om at ‘vi har
Jesu eget bibelsyn’; men også til historiske
tekstforskere som reduserer Skriftene til
tidshistoriske vitnesbyrd alene. 
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En religionshistorisk lesning tar ikke
skriftenes åpenbaringskarakter på alvor. I
møte med postmodernisme og språklig
dekonstruksjonisme må vi fastholde at vi
har sakssvarende tilgang til det Skriftens

forfattere mente – og at dét er utgangs-
punktet for tolkning i dag. Gud og hans
kirke har overgitt oss til Ordet som vei-
ledning for lære og liv.
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2. Denne posisjonen diskuteres av O.J. Filtvedt, ”Hvordan lese Bibelen?” Lys og Liv 3 (2014), 16-17.
3. John Stott uttrykte seg slik: ”That is my major quarrel with the existentialists, who say that the text means
what it means to me — the reader — independent of what the author meant. We must say ‘no’ to that. A text
means primarily what its author meant”: http://www.albertmohler.com/2011/08/08/between-two-worlds-an-
interview-with-john-r-w-stott/ (lest 18.12.14).
4. Til dette avsnittet se K.J. Vanhoozer, Is There A Meaning in This Text? The Bible, The Reader, and the Morality
of Literary Knowledge (Grand Rapids: Zondervan, 1998), 201-280.
5. Om ‘åpenbaringsmodus’ se C. Fletcher-Louis, ”Visionary Experience in Ancient Judaism and Christianity” i
A.D. DeConick (red.) Paradise Now: Essays on Early Jewish and Christian Mysticism (Atlanta: SBL, 2006), 41-56;
T. Elgvin, ”Mystiske tekster i tidlig jødisk og kristen tradisjon” Svensk Exegetisk Årsbok 76 (2011), 193-210,
s. 205-209; K. van der Toorn, Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible (Harvard University Press,
Cambridge, MA, 2007), 75-141 [s. 97-98 om Jes 50,4-5 og ‘åpenbaringsmodus’]. Thomas Aquinas regner med
at profeter (både i bibelsk tid og i kirken) har en åndelig sensitivitet, en ‘maksimal oppløfting av sinnet’, for det
Gud vil avdekke. Den hellige ånd beveger profetens sinn og tanke slik at han forstår, taler og handler deretter.
Se C.M. Robeck, Jr., ”Prophecy, Gift of” i S.M. Burgess og G.G. McGee (red.) Dictionary of Pentecostal and
Charismatic Movements (Grand Rapids: Zondervan, 6. utg., 1993), 728-40.
6. A.B. da Silva og B.Ø. Fjeld fremholder at teologisk forskning i siste instans bestemmes av den kristne tro på
Guds åpenbaring, og at troen er vesentlig for forståelsen av sentrale teologiske deler av den bibelske storfortel-
ling: ”Teologiens egenart” Vårt Land 20.10.2014:
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread11532575/#post_11532575 (lest 24.10.2014).
7. K.L. Sparks, God’s Word in Human Words: An Evangelical Appropriation of Critical Biblical Scholarship (Ada,
MI: Baker, 2008).
8. D.J. Halperin taler om ”distinguishing consciously created fantasy from unconsciously created hallucination
... To the degree to which the symbols of the vision are outside the writer’s conscious control, we may assume
that the vision itself is outside his conscious control” i ”Heavenly Ascension in Judaism: The Nature of the
Experience,” SBLSP 26 (1987), 218-232, s. 226. For P. Schäfer forblir det utilgjengelig om opphavsmennene til
verkene han analyserer har hatt reelle mystiske erfaringer, han begrenser seg til å diskutere dem som skriftlærde
og eksegiske produkter: The Origins of Jewish Mysticism (Tübingen: Mohr Siebeck, 2009), 337-47. For kritiske
merknader til slik rasjonalistisk lesning, se T. Elgvin, ”Mystiske tekster,” 202-209; T. Elgvin, ”Temple Mysti cism
and the Temple of Men” i C. Hempel (red.) The Dead Sea Scrolls: Text and Context STDJ 90 (Leiden: Brill:
2010), 227-42, s. 227-30.
9. W. Brueggemann, Theology of the Old Testament (Minneapolis: Fortress, 1997), 63-64, 88-89, 421-30; E.
Gerstenberger, ”Theologies in the Book of Psalms” i P. Flint, P.D. Miller (red.), The Book of Psalms: Com po -
sition and Reception (Leiden: Brill, 2005), 603-26.
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SUMMARY: The article argues that texts from the Old Testament should be read in light of
contemporary culture and literature and in dialogue with texts from neighbouring peoples,
Israelite inscriptions and archaeological discoveries. Examples of consequences such a read -
ing may have for the understanding of specific texts are given. Recent discoveries of early
Israelite inscriptions are surveyed and discussed. The emergence of a scribal culture in early
Israel is discussed, with its implications for the understanding of texts relating to Israel's early
history. Important hermeneutical contributions on the understanding of OT texts are surveyed.
In the encounter with postmodernism and decconstructionism it is maintained that we as read -
ers have access to ancient texts and their conceptual world. The hermeneutical circle starts
with the originators of the texts, their intentions and presuppositions. Synagogue and church
has received these texts as divine revelation. At the same time the texts are given to us in a
shape formed by humans, the texts made sense for the authors and were understood by their
contemporaries. A biblicistic literal reading may fall short of the human dimension of the
texts, the 'wrapping' they have been given by their authors. Such readers should be aware of
the danger of looking on ancient texts through a modernistic lense, and thereby using a mat-
rix for understanding that would be foreign for the ancient authors. A pure historic reading,
informed only by tools drawn from religious studies, may fall short of the divinely given side
of the texts, their revelatory dimension, and may struggle to understand fully texts of a myst -
ical character, texts based on auditive or visionary experiences. A sub-chapter discusses the
earliest preserved biblical texts from the Dead Sea Scrolls, texts that give light over the last
stages of the literary growth of OT books towards their final canonical form. Until the late
second temple period biblical books could circulate in different textual and literary forms,
they were transmitted by scribes who could add their own flavour to the texts they were pas-
sing on.

Keywords: Biblical Hermeneutics, Old testament, History of Israel, Archeology, Scripture
Culture, Deadsea Scrolls



At Den heilage skrifta var eit uopp -
gjeveleg forankringspunkt for Ole
Hallesbys (1879-1961) trusliv og

teologi, kan ingen på alvor dra i tvil.1 Men
han fann ikkje å kunna føresetja bibelauto -
riteten som aksiomatisk gitt, slik teologi-
en i gamletida hadde gjort, med moderni-
tetsprotesterande samtidsteologar i sitt fyl -
gje. På typisk moderne måte visste han at
trua er knytt til det menneskelege medvi-
tet og har sin ståstad i historia og samtida.
Ikkje berre for å kunna bera fram eit tru -
verdig vitnemål om trua for andre, men
beint fram for å berga si eiga trusvisse i
møte med tvilande spørsmål må den tru-
ande gjera tankemessig rekneskap for si
personlege trusovertyding. Dette implise-
rer refleksjonar over truas opphav og fun-
dament, både i eige liv og innanfor ein
historisk og teologisk horisont.

Det som no er sagt, tyder at ein ikkje
kan framstilla Hallesbys skriftsyn som eit
isolert lærepunkt, men berre innanfor ram -
ma av det samla teologiske ”systemet”

hans. Med rette finn lundateologen Gus -
taf Aulén (i si hyperkritiske bokmelding
av Hallesbys prinsipplære) at komplekset
tru – openberring ”utan all fråga är huvud -
saken i hans framställning”2. Når me gjev
oss i veg for å klårleggja Hallesbys skrift-
syn, er nettopp den bolken i fyrsteutgåva
av prinsipplæra (1920) som Aulén viser til,
rette adressa: paragrafane 21-23, med
over skriftene ”Troen og den historiske
aaben baring”, ”Troen og aabenbarings-
ordet” og ”Troen og Den hellige Skrift”.
Men for å kunna skjøna og vurdera det
han her har på hjarta, må me sjå på dei
føregåande innrammingane av truslæra. I
det heile er det naturleg at analysen av
fyrsteutgåva av prinsipplæra får størst
spal teplass i den fylgjande drøftinga. Då
utgreiingane om trua og openberringa er
sterkt omarbeidde i andreutgåva (1925),
har det interesse å jamføra denne fram-
stillinga med fyrsteutgåva. Også skriftsy-
net og skriftbruken i den spesielle delen
av truslæra (1921) og i den kristelege
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sede læra (1928) er viktig når me skal
teik na eit dekkande bilete av Hallesbys
skriptologi.

Framstillinga legg vinn på å fylgja Hal -
les bys tankeføring tett, med mykje bruk
av samanknytte sitat og referat. På som -
me punkt er det trong for å klårgjera,
leggja inn teoretiske metaperspektiv eller
melda kritiske synspunkt. Og etter kvart
som fysiognomien i Hallesbys prinsipp-
tenking og skriftsyn trer fram, er grunnla-
get lagt for ei meir omfattande kritisk
drøfting – i fyrste omgang som prøving av
konsistensen i argumentasjonen hans, et -
ter kvart òg ut frå alternative teologiske
per spektiv. Ei hovudsak i så måte er påvi-
singa av at Hallesby grunnar og bestem-
mer skriftautoriteten på måtar som er
inn byrdes uforlikelege: Dels tek han ut -
gangspunkt i sin basale erfaringsteologis-
ke epistemologi, med den truande (ande-
formidla) opplevinga av openberrings- og
frelsesrøyndommen som brekkstong. Dels
vil han byggja på Skrifta sitt sjølvvitne-
mål, framfor alt i form av apostlane sitt
mandat og sjølvmedvit som formidlarar
av Guds ord. Og dels viser han til Bi be -
lens faktiske opphavs- og verknadshisto-
rie som argument for at dei bibelske skrif-
tene kan gjelda som fullkomne og evig-
gyldige vitnemål om Gudsopen ber ringa.
Det må difor seiast at Hallesby ikkje har
lukkast i å etablera ein berekraftig og
samanhengjande argumentasjon for den
sterke bibeltilliten sin.

Kvifor er det i det heile meiningsfullt å
un dersøkja Hallesbys skriftsyn og skrift -
bruk, eit godt halvsekel etter hans død?
Allereie den faktiske innverknaden hans
på norsk kyrkje- og kristenliv – ikkje minst
den mest ikoniske rolla som forkjempar
for bibelsk kristendom og stødig bibeltill-
lit – skulle rettferdiggjera dette pro sjek -
tet.3 Også den gjentekne bruken av Hal -
les by (saman med Sigurd Odland) for å

godtgjera at Menighetsfakultetet ikkje vart
grunna på eit biblisistisk eller fundamen-
talistisk bibelsyn, kallar på ei slik temati-
sering. Om skriftsynsdrøftinga hans også
har systematisk-teologisk kvalitet og rele-
vans, let seg derimot berre avgjera ex
even tu. Og det vil syna seg at Hallesby
ver keleg målber synspunkt og ansatsar
som på fruktbar vis kan gå inn i diskursen
om skriftsynet i dag. Som nemnt kan like-
vel ikkje heilskapsforståinga hans verta
ståande – også fordi den sterke koplinga
til den utdaterte erlangerske erfaringsteol-
ogien er til hinder for aktuell re sep sjon.
Men ein negativ hovudkonklu sjon tyder
ikkje utan vidare at klårgjeringa og kritik-
ken av  Hallesbys skriftsyn er forgjeves:
Ettersom Hallesby argumenterer for
skriftautoriteten på måtar som er vanlege
i konservativ teologi og kristendom, kan
eit kritisk oppgjer med synspunkta hans
vera med på rydda grunnen for meir hald-
bare måtar å skjøna og grunn gje Skriftas
normative særstilling på. Til slutt i artik-
kelen vil eg prøva å setja nokre vegmerke
i denne leia.

Mange perspektiv kunne vore dregne
inn. Dessverre er det ikkje høve til å gå
inn på røtene til Hallesbys bibelsyn i norsk
teologihistorie (Gisle Johnson, Fredrik
Pe ter sen og særleg Sigurd Odland). Heller
ikkje plasseringa av skriftsynet hans i hø -
ve til kollegaer og etterfylgjarar ved Menig -
hetsfakultetet kan tematiserast.4 Derimot
vil eg i noko mon dra inn kritiske syns-
punkt både i samtida hans og innanfor
Hallesbyforskinga.

Principlæren (1920)
I tesen som innleier fyrste paragrafen, vert
teologien bestemt som ”den kristne kirkes
forsøk paa at vinde en videnskabelig er kjen -
delse av den livsvirkelighet, som er aabnet
for den ved aabenbaringen i Jesus Kris -
tus”. Denne livsrøyndommen, ”trosind -
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hol det”, er ”kjendsgjerninger” som er
”op tat i bevisstheten umiddelbart gjen-
nem oplevelse”. Teologi tyder difor å klår -
gjera ”hvormeget man har oplevet” og
”hvor for”.5 Vel å merka er denne opple-
vinga ikkje reint individuell eller subjek-
tiv: Den ”kristelige fællesoplevelse” gjeld
kyrkja sitt ”liv med Gud”. Og dette felles -
kristne gudssamlivet eller gudsforholdet
vert av Hallesby ikkje berre tilordna, men
jamvel sett på som integrert del av ”den
uforanderlige virkelighet”, ”Guds frelsen-
de aabenbaring, som den er fullendt i frel-
sens hellige kjendsgjerninger og bevidnet
av apostelkredsen” (12).

Ut frå denne teikninga er det gitt at
”selve det religiøse livsforhold”, og i neste
omgang spørsmålet om ”dette religiøse
forestillingslivs objektive sandhet”, ikkje
kan ”optas til undersøkelse, uten at fors-
keren personlig har oplevet dette religiøse
for hold”, ”Theologia irregenitorum er
viden skabelig set en selvmotsigelse.” (15)
For den kristne teologien ”bygger sine
undersøkelser paa de erfaringer, som den
kristne kirke ved sin tro paa Kristus har
gjort i den evige, usansbare verden”. Det
som ”den gudommelige aabenbaring har
gjort tilgjængelig for os av den evige ver-
den”, er med andre ord ikkje berre den
teologiske vitskapen sin gjenstand, men
hans utgangspunkt. Teologien granskar
ikkje dei naturlege områda av røyndom-
men, ”naturverden” og ”aandsverden”,
men ”den overnaturlige verden” som
kyrkja har eksklusiv tilgang til gjennom
openberringa i Jesus Kristus slik denne er
formidla gjennom ”det apostoliske ord”.
Og teologien – til liks med annan vitskap
– må tilpassa sin metode til denne særlege
røyndommen: For å skjøna og bruka open -
berringsordet trengst noko meir enn det
som ligg i mennesket sin naturlege erkjen-
ningskapasitet – her nyttar berre ”den
nye aandsfødte erkjendelse” (22f). Så vik-

tig er dette innanfor Hallesbys teologiske
tenkjemodell at ”principlærens hovedop-
gave maa bli at paavise og begrunde det
eiendommelige erkjendelsesprincip, som
den kristne menighet vet sig i besiddelse
av, og som er den nødvendige betingelse
for at faa førstehaands, selvstændige ind -
tryk fra den nye virkelighet, som er aap-
net ved Jesus Kristus.” (33) Dette eksklu-
sive erkjenningsprinsippet, som vert skapt
ved gjenfødinga (35f), kallar Hallesby
”tro ens sans”, ”I sin tro eier den kristne
menighet livets vigtigste sans, som gir den
adgang til at leve med i den høieste form
for liv, Guds eget liv.” (95) For det kristne
truslivet tyder ikkje berre ”korrespondan-
ce” med ”den absolute Gud” (96), men er
sjølv ”den høieste form for liv” (100).6

På denne måten har Hallesby teikna eit
bilete av truserkjenninga som let denne
stå fram med eigen rett, skilt frå og heva
over all anna erkjenning. Trua gjev reelt
del i og dermed fyrstehands erfaring av
sjølve den guddommelege ”livsvirkelig-
het”. Slik tykkjest trua si visse å vera gitt
og urokkeleg. I den omfattande bolken
om ”den kristelige troserkjendelse” (127-
247) prøver han – gjennom ein kombi-
nasjon av teologiske og erkjenningsteore-
tiske resonnement – å gje ei nærmare
grunngjeving av truserkjenningas eigenart
og visse. Utgangspunktet er at den tradi -
sjonelle teologiske sikringa av trusvissa
vart destruert av den moderne tanken.
Fyrst kom opplysningstida med sitt krav
om at openberringssanninga og Skrift -
autoriteten ”maa kunne legitimere sig for
den naturlige gudserkjendelse”. (130)
Men så:

Med Kants kritik av den menneske-
lige erkjendelse kom det her be -
handlede spørsmaal ind i et ganske
nyt spor. Da vore forstandskatego-
rier kun gjælder indenfor erfaring-
ens omraade, er den teoretiske for-
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nuft absolut avskaaret fra at erkjen -
 de det oversanselige og guddomme-
lige. [---] Men dermed faldt jo det
fundament, hvorpaa alle disse for -
skjellige retninger bygger sin viss-
het om kristendommens sandhet.
Men hvorledes skulde man saa kun -
ne bevise kristendommens sandhet?
[….] Nu først var det stillet, det
erkjendelsesteoretiske problem, der
knytter sig til den kristelige troser -
kjendelse. (130f)

Kant har altså ifylgje Hallesby stilt ”det
erkjendelsesteoretiske problem” på ein må -
te som tyder krevjande utfordringar for
trua og teologien. Han synest likevel ikkje
å skjøna Kants kopernikanske vending
som ei krise for den teologiske erkjen-
ninga, men som eit oppgjer med den over-
drivne tilliten til den teoretiske fornufta
og som vegopnar for ei meir sakssvarande
religionsforståing og teologisk visse -
grunngjeving.7 Det var Schleiermacher som
”brøt de nye veie” for teologien som Kant
hadde rydda grunnen for med sin episte-
mologi. Nyprotestantismens lærefar på -
viste nemleg ”at religionen hører organisk
det menneskelige sjæleliv til, og at den har
sin selvstændige plads ved siden av det
intellektuelle, æstetiske og moralske liv.”
(131f) Med formuleringar som til for-
veksling liknar dei som Hallesby nyttar
for å setja ord på sin eigen posisjon, gjev
han att Schleiermachers konsept: 

Den kristelige erkjendelse bestaar
der for i at fremstille med klare be -
greper de bevissthetstilstande, som
er frembragt i sjælen ved aabenba-
ringen i Jesus Kristus. Hermed var
den kristelige erkjendelse paavist i
sin egenart og anvist sitt eget om -
raade. Samtidig var kriteriet paa
dens sandhet lagt over fra det filo-
sofiske eller historiske bevis til den
indre personlige oplevelsesvishet.
(132)

Slik Hallesby ser det, baserer Schleier -

macher med rette trua på subjektive grun-
nar. Men ved å redusera ”den kristelige
erkjendelse” til berre å gjelda ”hvorledes
den ytre virkelighet virker paa den religiø-
se følelse”, har Schleiermachers teologi –
saman med den ”vurderingsteologien”
(med Albrecht Ritschl som stamfar) som
fylgde i hans fotefar – likevel ein fatal de -
fekt: ”begge negter det metafysiske un -
der” (132f). Vurderingsteologien spør ikkje
om ”hvad der virkelig er gjort av Gud til
vor frelse”, ”ikke om kjendsgjerninger,
men om værdier” (141). Det som denne
”li berale” teologitradisjonen manglar –
fast haldinga av trua som ”frugten av en
umiddelbar personlig livsberøring med
Kris tus” og den ”erfaringsvisshet” som
den  ne gjev (139) – finn Hallesby i ”erfa-
ringsteologien” (147ff). Her får både Gud
og keisar det som tilkjem dei: Trua kjem i
eit personleg, så å seia handgripeleg livs-
tilhøve til Gud som gjev full visse om frel-
sesrealiteten, og i konfrontasjon med den
modern-skeptiske tanken kan ho syna til
at denne kunnskapen – nøyaktig på same
måten som annan kunnskap – kviler i
tvillaus erfaring. 

Særleg knyter Hallesby seg til læraren
sin frå Tysklandsopphaldet 1908-09,
Lud wig Ihmels. Når han med tilslutning
re fe rerer Ihmels’ tankar, er det tydeleg
kor leis han legg vekt på at den kristne vis -
sa er ”en subjektiv visshet om det objek-
tive, om at ha møtt Gud” (150); ho ”bun-
der i den for al erfaringsvisshet eiendom-
melige bevissthet om at befinde sig under
en transsubjektiv virkelighets tvang” (152,
jf. 153; 155).8 Utgangspunktet er den
grunn leggjande ”vissheten om retfær-
diggjørelse og barnekaar hos Gud”, ”Den
troende er forvisset om at ha faat en
direkte meddelelse fra Gud, som fjernet
all hans tvil og gav ham den helt selvstæn-
dige, personlige visshet om at være frelst
fra sin skyld og optat i samfund med Gud.
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Altsaa er den kristelige tro visshet om
Guds aabenbaring.” (150, jf. 154f) Igjen
kunne det sjå ut som gudsopenberringa,
som grunnlag for trusvissa, skjer reint
umiddelbart, i den subjektive opplevinga.
Difor er Hallesby snar med å leggja til at
den truande veit med seg sjølv at det var
”aabenbaringsordet” som stilte han ”i et
selvstændig erfaringsforhold til den histo-
risk stedfundne aabenbaring i Jesus Kris -
tus”. Fylgjeleg er kristentrua ”en gjennom
Ordet formidlet personlig erfaringsvisshet
om frelsesaabenbaringen i Kristus”. Kris -
tusopenberringa er truas ”grundlag” (i ty -
dinga kunnskapskjelde og vissegrunn) og
”indhold”. Gjennom desse tilordningane
meiner Hallesby å ha godtgjort den per-
sonlege ”visshet om hele troens sandhets-
indhold”; ”alle sider ved den kristelige
viss het” er sikra. Dette borgar for ein to -
tal auto nomi i høve til ytre autoritetar
som kunne støtta oppunder trua eller òg
stella henne i radikal uvisse: Erfarings teo -
logien, i Ihmels’ fasong, påviser ”den tro-
endes selvstændige forhold til den histo-
riske aabenbaring, hvorved han stilles frit
baade overfor den kirkelige overlevering
og den historiske forskning”. (151)

Desse grunnleggjande drøftingane av
”troserkjendelsens art” er meinte å godt -
gjera den kristne trusvissa: Med den per-
sonlege erfaringa av gudsopenberringa og
av det forløyste gudssamlivet som arki-
medisk punkt (jf. 153) kan Hallesby teik-
na ut heile Guds frelsesplan som tvillaus
røyndom. Openberringsordet utgjer eit
integrert og nødvendig ledd både i den
erfarte gudsrøyndommen sjølv og i den
truande si eiga erfaring av denne, som to
sider av same sak. Ved det under Heilag -
andens leiing nedskrivne og formidla apo-
stoliske Ordet (164) som aktuelt vert tol -
ka og stadfest gjennom ”testimonium
Spi ri tus sancti” (173f), har den truande
tilgang til og umiddelbar visse om alle dei

tilhøve som Ordet talar om. Gjennom 
det te openberrings- (163f) og visseunde-
ret (165; 167) ”kan og skal” den truande
fylgjeleg ikkje berre ”naa frem til en like-
saa selvstændig stilling til Guds aabenba-
ring som apostlene” (162, med tilvising til
Gal 1,8 og 3,2), men jamvel få del i Guds
eige ”rom- og tidløse forhold til histori-
en” (169). Med desse uhyre dristige på -
standane stiller altså Hallesby den einskil-
de truande sitt forhold til openberrings-
historia på linje med både dei autoriserte
openberringsvitna og historia sin Herre.

Etter desse drøftingane av forholdet
mel lom trua og openberringa skulle me
fylgjeleg venta at Hallesby ville sjå på dei
prinsipielle spørsmåla om Skriftautori te -
ten som avklåra. Men om me med kritisk
blikk rekapitulerer Hallesbys tilretteleg-
ging av truserkjenninga, vert det tydeleg
for oss kvifor han likevel ser seg nøydd til
å gå nye drøftingsrundar omkring open-
berrings- og skriftsynet: I fylgje med
Schlei ermacher vil han komma til rette
med det teologiske visseproblemet som
Kant både stilte og la premiss for løysinga
av. Det skjer ved at den religiøse erfaringa
vert plassert som ein eigen erkjennings -
kategori og tilkjend ein særmerkt evidens.
Men prisen er høg: Det religiøse erfaringa
vert tilordna ein kjensle- eller verdidimen -
sjon som både synest subjektiv og har
uklår samanheng med den verkelege ver -
da. For Hallesby er det nettopp om å gje ra
å halda fast ved at frelsa er knytt til
”kjends gjerninger”, til ”det metafysiske
under”, og at det finst ein guddommeleg
”livsvirkelighet” som den truande kan få
del i. For å sikra dette vil han godtgjera at
trua har direkte tilgang til og dermed tvil-
laus kunnskap om ein åtskild overnatur-
leg røyndom.

Ved nærmare ettersyn vert det tydeleg
at denne djerve freistnaden på rydda eit
eige og trygt rom for truserkjenninga
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ikkje kan lukkast. Den ”overnaturlige ver -
 den” som trua gjev eksklusiv tilgang til,
syner seg på ulike måtar å hengja uløyse-
leg saman med (den naturlege) verda og
historia. Openberringa i Jesus Kristus, som
både formidlar og er ein vesentleg del av
”den guddommelige livsvirkelighet”, er ei
historisk openberring; ho omfattar histo-
riske hendingar og prosessar, og desse står
i samverknad med historia elles. Det ”apo -
stoliske” ordet, Skrifta, er menneskeord
som har si jordiske opphavs-, overleve-
rings- og samlingshistorie. Og den kristne
truserkjenninga står i ufråkommeleg vek-
selverknad med den aktuelle livsverda,
kunn skapsuniverset og sjelelivet til den
truande. Slik vert Hallesby likevel tvinga
inn i drøftingar omkring truserkjenninga
og openberringa sin plass og legitimitet i
ein allmenn kontekst. Ikkje minst må han
innanfor ei slik ramme godtgjera og klår -
gjera Skrifta sin rettkomne status som
medium for openberringa og kjelde for
den kristne erfaringa og trua.

Om alt det prinsipielle forholdet mel-
lom ”Troen og den historiske aabenba-
ring” (§ 21) og ”Troen og aabenbarings-
ordet” (§ 22) kallar til drøfting, er det
sær leg under overskrifta ”Troen og Den
hel lige Skrift” (§ 23) at Hallesbys teolo-
giske konsept vert utfordra. At det er her
det verkeleg brenn, kjem til uttrykk alt
ved at denne paragrafen er den desidert
største i heile prinsipplæra hans – kapitlet
utgjer nesten ein femtedel av heile boka.
Som ei samanfatning av drøftingane så
langt slår han innleiingsvis fast at den tru-
ande faktisk har fått frelsesvissa nettopp
gjennom desse skriftene, ”som det av
Aanden benyttede naademiddel” (175).
Men det Hallesby er ute etter, er ”om den
enkelte troende kan oppnaa nogen vide-
regaaende visshet om disse skrifter”, ”er
hans visshet om aabenbaringsordet av
den beskaffenhet, at den organisk utfol-

der sig til visshet om Skriften som det spe-
cielle aabenbaringsord?” Svaret er stad-
festande og inneber eigentleg berre ei
eksplisering av den grunnleggjande erfa-
ringsvissa om openberringsrøyndommen:
Me har her å gjera med ei visse ”om, at
der er et særeget aabenbaringsord, der
indgaar som sidste ledd i den historiske
aabenbaring” og altså ”er en del av selve
gudsaabenbaringen” (176).

I tråd med dette hevda Hallesby alt tid-
legare i framstillinga at det nettopp er den
åndsverka, ”umiddelbare erfaring” i mø -
tet med openberringsordet som er avgje-
rande for vissa om den uløyselege saman-
hengen mellom ”Ordet og aabenbaring-
en”. Men han legg til at denne røynsla
”belyses saa av Ordet selv, som uttrykke-
lig uttaler, at det er Guds ord”. Dette
Ordet sitt sjølvvitnemål – eller rettare:
apostlane si sjølvforståing som forkynna-
rar av Guds ord i tale og skrift – knyter
han til Gal 1,8, 1 Joh 2,24 og 1 Kor 15,1.
Ifylgje Hallesby uttrykkjer desse tekstane
to poeng: Dei slår fast både apostelordet
sin prinsipielle status som autorisert
openberringsmiddel og dette ordet si uni-
versale og eviggyldige adresse (161f). Ei
tilsvarande eksplisering og grunngjeving
av skriftautoriteten ut frå kva apostlane
seier eller impliserer om seg sjølve, vender
Hall  esby stendig tilbake til.

Dei særs djerve utsegnene om at den
truande gjennom den openberringsfor-
midla opplevinga av gudsrøyndommen
ikkje berre kjem inn i eit samliv med Gud,
men vert innvigd i Guds eige syn på frel-
seshistoria, tyder ikkje at truande men-
neske beint fram får del i Guds allvit. For
”troen faar hele sit indhold av Ordet”
(169; 178). Difor rekk ikkje den truande
sin kunnskap om ”den overnaturlige ver-
den” lenger enn til det som Skrifta gjev
innsikt i (169). Den grunnleggjande till-
liten til Bibelens sanningsgehalt og plass i
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Guds openberrings- og frelseshushald
grun nar seg altså for Hallesby i det frel-
sande møte med openberringsordet. Men
når denne basistilliten er gitt, er det for
han legitimt og nødvendig å gå til Skrifta
også når han vil bestemma og grunngje
hennar intensjon og autoritet nærmare.
At språkbruken og argumentasjonsstra -
tegien likevel ikkje er gjennomtenkt og
kon sistent, kjem fram mellom anna i sam -
band med utsegna om at ”det er gjennem
ordets indhold, vi forvisses om at det er
Guds ord”. Det han i framhaldet viser til,
er det grunnleggjande forholdet at skrift -
ordet ved ”en overnaturlig inngripen av
Gud” verkar frelsetrua og slik stadfester
seg sjølv som Guds ord (173, jf. 165;
167). Men når Hallesby nokre sider len-
ger bak tek opp att at det er ”gjennem
Ordets indhold, vi faar vissheten”, vender
han tilbake til det andre grunngjevings-
sporet: Me får vissa om skriftordet sin
eksklusive status ”gjennem Ordets egne
ut talelser om dets særstilling og dets bli-
vende gyldighet i Herrens menighet”
(176). 

Alt den innleiande tesen til kapitlet
”Troen og Den hellige Skrift” slår fast ein
til no ikkje nemnd implikasjon av den
grunnleggjande openberrings- og frelses -
opp levinga: ”Det av kirken samlede aaben -
baringsord i Den hellige Skrift bevidner
sig for den troende som aabenbaringsor-
det i absolut forstand. Derfor blir Skriften
ikke bare den eneste virkelige kilde for
troserkjendelsen men ogsaa det ufeilbar -
lige og normative uttryk for, hvad gud s -
aabenbaringen indeholdt […].” (175, jf.
196) At Skrifta slik (underforstått: ved eit
Andens under) ”bevidner sig” for den tru-
ande som ”den eneste virkelige kilde for
troserkjendelsen” og ”det ufeilbarlige og
normative uttryk” for gudsopenbenber-
ringa, korresponderer med at ”[d]enne
Skriftordets særstilling beror paa et gud-

dommelig under, inspirationen […].”
Med dette er aksentane for den fylgjande
framstillinga sett. Men det er for Hallesby
òg eit poeng at denne særstillinga ”ikke
utelukker den menneskelige siden ved
Skriften” (175). Fylgjeleg vert spørsmålet
om menneskelege trekk, veikskapar og
feil ved det elles fullkomne skriftordet eit
viktig drøftingstema.

Når Hallesby skal utfalda og grunngje
inspirasjonstrua, ser han, i tråd med dei
innleiande tesane, ”Skriftens særstilling” i
samanheng med erfaringa av at ”aaben-
baringens Aand har tat disse skrifter i sin
tjeneste paa en egenartet måte”; difor har
Anden ”ogsaa grepet ind paa overnatur-
lig vis ved deres avfattelse”. (176f) Bi bel s -
ke belegg for dette har han alt gitt (145f;
163f): Apostelordet, som ”meddelelsen
om, hvad Gud har gjort til vor frelse” og
”tydningen av disse historiske kjendsgjer-
ninger”, vart ikkje berre talt og skrive, men
òg motteke som Guds eige ord (Apg 2,42;
1 Tess 2,13; 2 Tim 1,10f; Rom 16,25f; 2
Kor 2,10ff; Gal 1,6ff; Tit 1,3; Ef 2,2.20).
Denne taleintensjonen og mottakingsmå-
ten svarar til ”Guds vilje og forordning”
(145). For liksom heile Guds ”aabenba-
ringsverk” er verka av Anden, har han til
slutt ”frembragt det apostoliske ord om
aaben baringen” (165). Mykje godt same
argumentasjonen tek han no oppatt, med
ein del nye skrifttilvisingar (183f: 1 Kor
12,28; 14,34-37; Ef 3,38; 4,11; Joh
15,27; 17,13; Luk 10,16; Apg 26,16).

Når Hallesby seier at ”Luther forutsat-
te inspirationen men oppstillet ingen ny
teori om den” (177), synest han å ut tryk -
kja sitt eige program. Dette svarar til hans
kritikk av ortodoksiens utførlege inspira -
sjonslære (177ff): Læra manglar ”det his-
toriske syn” og den ”empirisk[e] metode”
som moderne teologar må leggja til
grunn, ho sit framleis fast i ”den græske
dualisme” som fører til ei ”opfatning av
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den inspirerte tilstand som passivitet”, og
framfor alt har ho ”svigtet reformatio-
nens grundprincip, at al kristelig lære skal
hentes fra Skriften og av den alene”. I sta-
den for ”deres abstrakte og deduktive me -
to de”, som ved ”en apriorisk konstruk-
tion” avgjer ”hvorledes Skriften maa være,
saafremt den er Guds ord”, skulle dei ha
”gaaet til Skriften selv for at se, hvordan
den virkelig er”. (179; til det siste punktet
viser Hallesby til ein leksikonartikkel av
læraren Fredrik Petersen.) Alt her anar
me eit tredje spor som Hallesby fylgjer
når han skal eksplisera korleis ”Ordets
indhold” skal danna utgangspunktet for
eit rett skriftsyn: Ordet sin faktiske skap-
nad, slik denne trer fram ved ein kritisk
eksegetisk og historisk analyse.

Det er dette siste aspektet Hallesby for-
fylgjer vidare: ”den menneskelige side ved
Skriften” som ”det historiske syn” har
av dekt. Eksegesen har vist at dei bibelske
forfattarane var ”sig bevisst at være ak -
tivt med under avfattelsen”, tekstkritik-
ken har dokumentert at det finst hundre-
tusentals variantar i manuskripta, og det
har vorte tydeleg at ”Skriften ikke var fei -
fri”: Her finst mengder av ”hukommelses -
feil”, også i Det nye testamentet (NT), og
tvillause ”uoverensstemmelser” i fram-
stillinga av Jesu liv. (179f)

I tråd med desse innsiktene sluttar
Hallesby seg igjen til Schleiermacher, no
til hans forståing av inspirasjonen som
varig ”personalinspirasjon”: Denne tan-
ken gjev eit ”tydelig uttryk for apostlenes
egen bevissthet” som kjenner ”Aandens
virkning […] som en organisk kraft” som
potenserer deira åndelege liv og sjelsevner.
(185, jf. 181; 188) Dette forklarar ikkje
berre skilnader mellom dei einskilde for-
fattarane når det gjeld form og innhald,
men opnar òg for ”grader i aabenbaring”
(Hallesby syner her til skiljet hjå Paulus
mellom tale i Kristi namn og utsegner

”uten denne specielle indgivelse”, med til-
vising til 1 Kor 7,12.25). (186f) Lenger
ute i kapitlet peikar han i same meinings-
kontekst til eit anna ”organisk” forhold:
”Skriftens indre enhet” skuldast at Kris -
tus bind alle Skriftene saman til ein orga-
nisk einskap. Tilsvarande andre organis-
mar er her alle lemer nødvendige. Men
ikkje alle er like nødvendige. Her viser
Hal lesby til Luthers rettkomne gradering
av dei nytestamentlege skriftene sitt verd.
(222f)

I tillegg til den særlege åndsgåva
grunn gjev Hallesby apostolatet og der-
med skriftautoriteten i ei uttrykkeleg full-
makt frå Jesus sjølv til apostlane og i
deira faktiske samliv med han både i hans
jordeliv og etter oppstoda (183f). Argu -
men tasjonsstrategien hans er ikkje særleg
ryddig. Han kan òg føra fram reine plau -
sibilitetsargument: Viss apostlane uttalte
seg med slik overtyding om sin eigen in -
spi rasjon og fylgjeleg om apostelordet som
eviggyldig, men tek feil i noko så grunn-
leggjande, korleis kunne dei då vera skik-
ka for si høge oppgåve? (185) Vidare kan
han jamvel visa til ”den historiske kris-
tendom” si opphavlege og blivande visse
om det apostoliske ords andegitte særstil-
ling som ein sikker grunn for vår eiga
overtyding om denne – motsett liberalte-
ologien sin ”konstruksjon” av kva som
skal gjelda som kristendom. (183)

I monaleg spenning til den grunnlegg-
jande tilslutninga til tanken om ein perso-
nal inspirasjon og til konsekvensane
Hallesby dreg av denne, står hans påpei-
king av at ”apostlene vet sig under
Aandens veiledning ikke bare m.h.t. ind-
holdet av sit kristusvidnesbyrd, men
ogsaa m.h.t. dets form.” Ja, med tilvising
til 1 Kor 2,10-30 slår han fast at Paulus
lærer ”en likefrem verbalinspirasjon!”
(185); apostelordet er ”indgit av Aanden
indtil minste detajl” (189). Han finn sjølv
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”intet til hinder for at forbinde den perso-
nale og den verbale inspirasjon”, noko
han på psykologiserande vis grunngjev i
tilslutning til tanken om inspirasjonen
som ”en organisk indvirkning paa apos-
telens sjæleliv”. (187f) I tråd med si be -
stem ming av inspirasjonen som ”potense-
ring av det religiøs-etiske erkjendelsesliv”
(188) landar han på at ”det væsentlige
ved inspirationen” er ”at Aanden løfter
apost lene ind i den nye livsvirkelighet, saa
de ad personlig vei faar en selvstændig
erfaringsvisshet og indsigt i disse hellige
realiteter” (189). På denne måten føyer
Hallesbys inspirasjonstanke seg inn og
hentar si siste grunngjeving (konkurre-
rande med hans tilvising til apostlane sin
augnevitne-, læresvein- og tradentkompe-
tanse) i det allmenne kristne ”erkjendel-
sesprincip” i potensert form.

Denne sterke utforminga av inspira -
sjonstanken, der jamvel verbalinspirasjo-
nen får sin plass, tvingar Hallesby til igjen
å tematisera ”Skriftens ufeilbarlighet”
(189ff). Svaret har han alt førebudd un -
der den føregåande utfaldinga av inspira -
sjonen som ei ”potensering av det reli -
giøs-etiske erkjendelsesliv”, ”da vil de
nævn te feil indenfor geografi, naturhisto-
rie, personalhistorie o.s.v. ikke berede
nogen vanskeligheter hverken psykolo-
gisk eller religiøst”. For: ”Er inspiratio-
nen en religiøs begavelse, saa kan den
religiøse ufeilbarlighet psykologisk meget
vel forenes med almindelig ufuldkom-
menhet paa andre omraader, baade m.h.t.
viden, erindring og forstaaelse.” (188)
Under den nye avsnittsoverskrifta utdju-
par han så spørsmålet ut frå religiøs eller
teologisk synsvinkel. Og igjen poengterer
Hallesby – noko underleg etter hans psy-
kologiserande tilrettelegging og grunngje-
ving – at som i truslæra elles så ynskjer
me også på dette punktet ”intet at uttale,
som ikke kan paavise sin klare hjemmel i

Skriften”. Og det som Skrifta lærer han
om dette, tykkjest å komma svært nær ein
tanke om ‘Ordet i ordet’: ”Kristus i Ordet
er Guds ord”. For apostlane ligg nemleg
”det frelsende, det nyskapende ved dette
ord […] ikke i den utvortes ting [sic!], at
det er virket av Gud”, men at ”det er
Ordet om Kristus”. (Hallesby syner her til
1 Kor [1,]17-25; 2,1-5 og Joh 1,1ff.) Og
dette svarar til ein ”personlig erfarings-
visshet” hjå den truande i hans bruk av
Skrifta: ”Det er ikke Ordet i og for sig,
som gir ham trøst i sjælens nød og kraft
til et nyt liv. Men det er Kristus i Ordet
[…].” (190)

Hallesby ser dramatikken i dette: ”fin-
des der i Skriften stof, som ikke hører til
aabenbaringsordet?” Han viser fyrst (190)
til si tidlegare påvising av ”det suksessive
i vor forvissning om Skriftordets hele
aabenbaringsindhold” (170ff). Erkjen -
ninga av dette forholdet gjer at han ”ikke
ut fra mit eller min kirkes religiøs-etiske
skjøn” vågar å slutta at uskjønlege eller
til synelatande verdlause skriftord ”ikke
hører med til Skriftordet”. Men når han
”her som ellers gaar til Skriften selv” for
å få eit svar, finn han at ”indirekte forvis-
ser Skriften mig om, at den indeholder
træk, som ikke er noget nødvendig ledd i
aabenbaringsordet, i kristusvidnesbyr-
det.” Kroneksempelet er 1 Kor 1,14-16,
halde saman med kap. 2,13. Også alle dei
andre ”unøiagtigheter, uoverensstemmel-
ser og feil” i bibeltekstane tolkar han som
ei stadfesting av at ”Skriften selv” ikkje
ser på slikt stoff som tilhøyrande ”det
ufeilbarlige aabenbaringsord”. Felles for
dette stoffet er at det representerer ”det
utvortes omraade”. (191f)

I denne samanhengen tek Hallesby
spesielt opp skriftsynsspørsmål som er
knytte til Det gamle testamentet (GT). Her
finn han at forelda ”naturbeskrivelse”
eller ”verdensbillede” (t.d. i ”skapingsbe-
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retningen”) ikke utgjer noko teologisk
problem (jf. 206; 210), heller ikkje ”feil i
de rent ytre data i det utvalgte folks liv”.
”Ganske annerledes” steller det seg når
den kritiske forskinga – som hjå Julius
Well hausen – ”søker at vise, at aabenba-
ringshistorien ikke bare er upaalidelig
frem stillet, men at den historiske utvik-
ling likefrem er sat paa hodet indenfor
den profetiske historieskrivning.” Til det te
slår Hallesby berre kategorisk fast: ”Her
kan troen ikke gå med.” (193f) Han rek-
nar altså tydelegvis ikkje ”den historiske
utvikling” i openberringshistoria med til
”det utvortes omraade”. 

Elles synest kriteriet ”det utvortes om -
raade” i grenseoppgangen mellom for plik -
tande og ikkje-forpliktande element in -
nanfor Skrifta å korrespondera med det
heilt grunnleggjande skiljet i Hallesbys
teo logiske epistemologi og ontologi: gren-
sa mellom ”den overnaturlige verden”
(eller ”det oversanselige”) som trua eller
trussansen sin gjenstand og ”naturver-
den” (og ”aandsverden”) som den natur-
lege erkjenninga sitt kompetanseområde.
Og begge distinksjonane er like utydelege
og vanskelege å applisera.

Hallesby kjem likevel ikkje unna det
radikale spørsmålet: ”hvordan kan vi nu
vite, at feilene i Skriften kun findes inden-
for disse periferiske data”, korleis kan me
vera trygge på at det ikkje finst læremot-
setningar i Skrifta (mellom ulike forfatta-
rar eller jamvel innanfor eitt og same
skrift)? Hans eiga romslege bestemming
av feiltypar innanfor det ”utvortes” om -
rådet: ”viden, erindring og forstaaelse”,
kunne ha opna for radikale konklusjonar.
Men når han kjem under press, er svaret
hans som ventande: Vissa om Skrifta sin
openberringskvalitet og grensene for den -
ne botnar i ”tro”, i den grunnleggjande
kristelege ”oplevelsen”. Hevdinga av
motsetningar i Skrifta vitnar om mang-

lande gjenføding: Det er ”det naturlige
menneske” – inkludert den liberale teol-
ogien, representert ved Krarup – som ser
det slik. For kyrkja derimot ”har Skriften
alle dage lukket sig op som den vidunder-
ligste enhet og harmoni” (194f). Og det
er Kristus som bind alle skriftene saman i
ein organisk heilskap (222). Alle dei ulike
draga i Kristusforkynninga dannar til
saman ”et helstøpt Kristusbillede” (170).
Heller ikkje her tek altså Hallesby det
radikale spørsmålet som tvingar seg på,
opp til teologisk realdrøfting. Han viser
enkelt og greitt til korleis ei sann tru,
basert på den ekte kristelege opplevinga,
er viss på svaret. Teologar som ser saka
annleis, avslører gjennom det sin status
som ikkje-gjenfødde og dermed teologisk
inkompetente.

At Hallesby her rører ved eit for han
avgjerande problem9, kjem til uttrykk ved
at han endå ein gong steller spørsmålet:
”Hvor gaar grænsen mellem det feilfrie i
Skriften og det som kan indeholde feil,
mellom det eviggyldige og det tidbund-
ne?” Igjen aviser han den ”liberale” syns-
måten: ”at det er vi som med vort reli -
giøs-etiske skjøn skal avgjøre” dette. Igjen
”søker troen til Skriften selv”. Og krite-
riet er for Hallesby enkelt: ”hvor de helli-
ge forfattere direkte angir, at det, de utta-
ler, hører med til aabenbaringssandheten,
der er troen rolig”, og heller ikkje den
kristne tanken treng å uroa seg. Dette vil-
kåret er ifylgje Hallesby stetta når det
gjeld Jesu eiga føreseiing om si nære gjen-
kome (i Matt 24,34) og  apostlane si til -
svarande forventning – altså høyrer det
med til openberringssanninga (kva no
dette skulle tyda) (196f). Heller ikkje dei
nytestamentlege forfattaranes historisk-
eksegetisk problematiske tolking og bruk
av gammaltestamentlege tekstar represen-
terer noko problem om ein ikkje ”forkas-
ter Aandens overnaturlige medvirken ved
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de gammeltestamentlige skrifters tilblivel-
se”. Og det eksplisitte synet på kvinna hjå
Paulus må stå fast som uttrykk for ”Her -
rens bud” (198f). 

Interessant er særleg Hallesbys argu-
mentasjon omkring spørsmålet om Jesu
tale om Abraham, Moses og Jonas som
historiske personar er bindande for vår
oppfatning. Han finn at ”forholdet her
prin cipielt er et andet”, då skriftordet ikkje
uttrykkeleg seier at dette høyrer med til
openberringsinnhaldet. Dessutan rører
me, ifylgje Hallesby, her ved eit ”kristolo-
gisk” spørsmål, knytt til at Jesus som ein
del av sjølvfornedringa ikkje hadde greie
på alle ting. Men då me ikkje kjenner
grensene for denne sida ved hans sjølvfor-
nedring, må Hallesby la spørsmålet stå
ope. Annleis stiller det seg når det gjeld
Jesu utsegner om David som forfattar av
Salme 110: Då dette ut frå konteksten er
eit avgjerande moment, høyrer Jesu opp-
fatning her med til det forpliktande open-
berringsordet. (199) Det må kunna seiast
at valet og bruken av kriteria i desse tilfel-
la står fram som vilkårleg. Og igjen ser
me korleis Hallesby prinsipielt opnar for
eit synspunkt som er konsekvensrikt òg
med tanke på bibelsynet (Jesu manglande
kunnskap som fylgje av sjølvforned-
ringa), men vik unna konkretiseringar og
konsekvensdragingar av dette.

Hallesby har med desse drøftingsrun-
dane fullført handsaminga av spørsmålet
om Skrifta som ufeilbarleg og grenseopp-
gangen mot stoff som kan innehalda feil.
Dei løysingsvegane han har slått inn på,
spriker. Dels viser han til sjølve den per-
sonlege trus- og opplevingsvissa som til-
strekkeleg nøkkel for å skilja. Dels ser han
sjølve ordlyden, argumentasjonsmåten og
samanhengen i tekstane som avgjerande,
ut frå overtydinga om at bibelordet bygg-
jer på ei særleg åndsutrustning og -opply-
sing. Dels er skiljet mellom det utvortes

og det innvortes området sett på som
avgjerande for kva som er bindande eller
ikkje. Dels byggjer han på allmenn antro-
pologisk og psykologisk innsikt om men-
nesket som feilande vesen. Dels vert det
innhaldsmessige – Kristusvitnemålet –
prøvesteinen på kva skriftmateriale som
med rette er openberringsformidlande.
Og dels gjev han seg inn på vidløftige teo-
logiske resonnement av kristologisk eller
anna slag for å kunna avgjera om einskild -
utsegner må gjelda som teologisk bindan-
de eller ikkje.

Under overskrifta ”Skriften som norm”
summerer Hallesby opp drøftingane sine
så langt. Då dei 12 apostlane er valde av
Jesus, tok imot oppdrag og fullmakt frå
han og dessutan fekk del i Andens sær-
skilde openberring, er apostelordet på alle
vis uerstatteleg: Det er ”troens kilde”, det
femner om ”hele troens indhold”, og det
er ”troens blivende norm” – som
”kanon” for trua, livet og læra. (200) 

Med all sin konsentrasjon på ”apostel -
ordet”, altså NT, har Hallesby ikkje i sær-
leg grad gått inn på den andre kanon -
delen, Det gamle testamentet. Endå om
han med den kristne kyrkja alt i utgangs-
punktet held fast ved også desse skriftene
sin ”ufeilbarlighet og kanoniske gyldig-
het”, treng dei ”en speciel undersøkelse”.
Igjen vender Hallesby seg til Skrifta for å
vinna klårleik i dei vanskelege spørsmåla
som gjeld GTs status i den nye paktssa-
manhengen. Hjå Jesus og apostlane finn
han ”en eiendommelig dobbelthet, som
ved første øiekast synes selvmotsigende:
de betegner den gamle pakt som et tilba-
kelagt trin, men samtidig fastholder de
Det gamle testamente som et guddomme-
lig ord, der har sin blivende betydning og
gyldighet ogsaa indenfor den nye pakt.”
(201)

På den eine sida veit, ifylgje Hallesby,
Jesus og apostlane seg løyste frå ”de kul-
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tiske og borgerlige ordninger”. ”Ogsaa på
det moralske omraade vet de, at det gam-
meltestamentlige trin er forlatt”, jf. avly-
singa av polygamiet, skilsmisselovgje-
vinga og hemnpraksisen. Og det same
gjeld ”indenfor det religiøse omraade”.
(201f) På den andre sida held altså Jesus
og apostlane fast ved GT som ”et ufor -
gjængeligt gudsord”. Korleis heng dette i
hop? I kortform svarar Hallesby med Jesu
ord i Joh 5,39: GT-skriftene ”vidner om
mig”. Elles hevdar han at både Jesus og
apostlane legg til grunn ein openberrings-
historisk utviklingstanke, med tilvising til
Jesu tale om det ”haarde hjerte” (Matt
19) og Paulus’ syn på lovordninga som
”barnelærdom” (Gal 3f). Dette ”lave ut -
viklingstrin” fører med seg at ”baade det
moralske og det religiøse forhold blir saa
utvortes.” (202f) 

Blivande verdi har GT berre som vitne-
mål om ”aabenbaringens Gud” og som
forteljing om hans førebuing ”i ord og
hand ling” av Sonen si kome. Ja, Kristus
sjølv ”lever og virker i den hellige historie
forut for sin menneskevorden.” I det hei le:
”Hvad Det gamle testamente er for Jesus,
er det i virkeligheten.” Difor er det med
rette at apostlane ser det slik og fylgjeleg
tolkar GT ut frå Jesushendingane og Jesu
eiga GT-utlegging. Dessutan presiserer
Hal lesby på ny at fyrst no, i den nye pak -
ta, kan ”Aanden benytte D.g.t. slik han
vil, og tilsigtet allerede ved dets tilblivel-
se.” Trass i denne positive vurderinga pre-
siserer Hallesby i sine sluttsetningar at det
gammaltestamentlege ordet aldri kan ”bli
normativt for den n.t. menighets tro, og
liv. Normativt for os i den nye pakt er det
kun som inspireret vidnesbyrd om den
forberedende aabenbarings historie.”
(204f) Endå om vurderingane hans ikkje
er særleg eintydige, synest dei innebera ei
sterk nedskriving av GTs verdi som
sjølvstendig openberringskjelde og auto-

ritet i trus- og livsspørsmål.
I det fylgjande avsnittet om ”Skriftens

tilstrekkelighet” freistar Hallesby framfor
alt å godtgjera at skriftutsegnene er evig-
gyldige og adekvate. For skriftordet viser
i stor grad til gitte og udiskutable kjenns -
gjerningar. Kva han meiner med dette, er
ikkje klårt, då han i framhaldet viser til
”synd og naade” som ”de to uforanderli-
ge kjendsgjerninger i menneskehetens his-
torie”. På same måten som det soteriolo-
giske grunnforholdet er konstant, gjeld òg
dei omhandla grunnlovene i det etiske
livet for alle tider. Likeeins er apostlane si
tyding av den åndelege røyndommen
bakom dei ytre openberringshistoriske
fakta både treffande og forpliktande: Dei
kjenner denne røyndommen gjennom
eiga erfaring, og inspirasjonsunderet og
den frelseshistoriske førebuinga set dei i
stand til å tolka den endelege gudsopen-
berringa på adekvat vis. (207-209)

Mot slutten av kapitlet finn me eit
avsnitt der alt storleiken (11 sider) indike-
rer at Hallesby handsamar eit for han
problematisk tema: ”Kanons omfang”.
Om den truande er viss på å ha møtt sin
frelsar i Skrifta, er det ikkje gitt kva skrif-
ter som rettmessig høyrer til Skrifta.
(210f) For den nytestamentlege kanon
spring fram av ei prinsipielt feilbarleg
kyrkje si avgjerd. At Skrifta ikkje sjølv
seier noko om kanons omfang, tolkar
Hallesby som ei stadfesting av at svaret
på dette spørsmålet ikkje er avgjerande
for vår frelse. At kyrkja dei fyrste fire
hundreåra ikkje hadde noko klårt avgren-
sa skriftsamling, byggjer opp under dette.
Altså er det i og for seg nok om kyrkja
held seg til dei uomstridde og dermed sik-
kert inspirerte og autoritative skriftene.
(212f) Når Hallesby slik les ”den guddom -
melige plan” ut av ”kirkens og Skriftens
historie” (213), tykkjest det dårleg fun-
dert: At det ikkje er nemnt noko om ka -
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nons omfang i dei nytestamentlege skrif-
tene, er sjølvsagt og let seg ikkje utmynta
teologisk. Og om kyrkja som menneske-
leg fellesskap prinsipielt kan ta feil, noko
som svarar til at ulike skrifter vart rekna
til kanon i ulike kyrkjeregionar, er det
heilt vilkårleg når Hallesby synest å slutta
frå det historiske faktum at NTs kjerne-
skrifter ikkje har vore omstridde, til at dei
er guddommeleg sanksjonerte. Difor er
det ikkje overraskande at han lenger ute i
framstillinga uttrykkeleg vedgår at
”[H]el ler ikke dette kirkens vidnesbyrd er
ufeilbart.” Altså må det likevel prøvast,
og ”det skjer alene ved en videnskabelig
historisk undersøkelse”, noko som gjer at
svaret vert avhengig av skiftande og usik-
re forskingsresultat. (219)

I monaleg spenning til begge dei nemn-
de tilnærmingane til kanonspørsmålet slut -
tar Hallesby seg til både Guds implisitte
plan og den evangeliske kyrkja sin prak-
sis: Det er prinsipielt overlate til den ein-
skilde truande å etterprøva og avgjera
kva skrifter som høyrer til ”Guds norm-
ative aabenbaringsord”. Etter hans sterke
tale om ”Skriften” som ein monolittisk og
autoritativ storleik kan det verka under-
leg at han no spør etter ein mogeleg ”nor-
mativ maalestok” for å avgjera desse
”skrif ters inspirerthet”. (213) Endå meir
overraskande er det at han i freistnaden
på å svara i røynda undergrev det krite-
riet som har stått sentralt i provføringa
hans for skriftautoriteten: apostolisiteten.
Han held nemleg denne gammalkyrkje -
lege målestokken for mangelfull. For det
fyrste utelukkar dette prinsippet ”nogen
av de værdifulleste og sikrest bevidnede
skrifter i Det nye testamente”: Markus-
og Lukasevangeliet saman med Apostel -
gjerningane. For det andre: ”spørsmaalet
om kanons omfang vilde da væsentlig bli
et historisk spørsmaal, der maatte løses
av den historiske videnskap.” (214, jf.

219) Med Luther (fortalen til Jakob s -
brevet) og Paulus (Gal 1,8) finn difor
Hallesby at ”det er det apostoliske ords
indhold, dets Kristusvidnesbyrd, som er
garantien for dets guddommelige sand-
het.” (214f)

I si vidare utgreiing utdjupar Hallesby
kvifor han ikkje kan halda fast ved apo -
sto lisitet som eit historisk orientert
kanonkriterium, men er vist til å prøva
skriftene sitt innhald: Skrifta sjølv syner
oss både ”at ikke alt apostolisk ord nød-
vendigvis behøver at være et normativt
aabenbaringsord”, og ”at ikke alt aaben-
baringsord behøver at være apostolisk”.
Med tilvising til Ef 2,20 og Rom 16,26
hevdar han nemleg at det urkristne profet -
ordet har same autoritet som apostelor-
det. Som fylgje av dette stadfestar Halles -
by at me ikkje har ”nogen objektiv maa-
lestok” for å avgjera kva som kan gjelda
som ”aabenbaringsord”. ”Nei, utenfor
Or det selv har vi ingen.” Men hamnar han
ikkje her i ein sirkelargumentasjon? Hal -
lesby meiner å kunna gje eit enkelt og
overtydande svar på slike innvendingar, i
tråd med synspunkt han alt har hevda:
Det er ”ikke som en formal, men som en
matrial [sic!] eller real autoritet Skriften
bevidner sig for den troende”, altså ”gjen-
nem sit Kristusvidnesbyrd”. (215f) På
den subjektive sida knyter Hallesby den -
ne ”bevidnelse” til sjølve frelsesopple-
vinga, som gjev den truande ”nu ved sin
aandsbesiddelse evnen til at gjenkjende
det hele gudsord”. Og igjen påberopar
han seg Luther: ”Det var denne subjekti-
ve maalestok Luther anvendte, naar han
prøvet skrifterne, ‘ob sie Christum trei-
ben’” (217). Hallesby synest knapt å vera
merksam på at han her avskjer bruken
ikkje berre av ”formale” eller ytre kriteria
for å avgjera kva skrifter som rettmessig
høyrer til Skrifta, men òg av eit skriftin-
ternt innhaldskriterium. Den siste og
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einaste dommaren vert i røynda skilje -
evna som er grunna i den personlege
”aands besiddelse”.

I eit oppgjer med den liberale teologien
sin bruk av Luthers diktum som eit all-
ment skriftkritisk prinsipp presiserer
Hallesby at dette galdt og må gjelda berre
som kriterium for ei rett avgrensing av
kanon (217f) Men det kan med god
grunn spørjast om ikkje denne avgren-
singa av bruken saknar ei grunngjeving
hjå Hallesby. Mange av formuleringane
er slik at dei godt kunne uttrykkja eit
kanon-i-kanon-prinsipp. Heller ikkje som
heilskap byggjer argumentasjonen opp
un der poenget hans: at inspirasjonen og
dermed statusen som ”aabenbaringsord”
er knytt til heile skrifter. 

Denne føresetnaden dannar likevel ut -
gangs punktet også for dei fylgjande drøf-
tingane hans. Endå om han har lagt den
endelege avgjerda om skriftene sin kano-
nisitet til den åndelege dømmekrafta hjå
den einskilde truande, meiner Hallesby at
det er eit vilkår for ei positiv avgjerd at
ein forfattar ”har sin oprindelse fra den
kreds av aandsutrustede mænd, hvis kris-
tusvidnesbyrd danner grundvolden for he -
le den kristne kirkens liv”. Denne krinsen
var avgrensa til den fyrste generasjonen,
men det er ”et uvæsentlig spørsmaal” om
forfattaren var apostel eller profet. Også
dei uomstridde skriftene må difor, slik me
alt har sett, ifylgje Hallesby underkastast
”en videnskabelig historisk undersøkel-
se”. Men han synest å slå seg til ro med at
forskinga ”hidtil” har gitt den gamle kyr -
kja rett i hennar samstemde bruk av desse
kjerneskriftene. Dessutan finn han for-
skinga si manglande provføring mot at
dei omstridde skriftene kan ha sitt opp-
hav i fyrstegenerasjonen, legitimerer at
og så desse kan gjelda som mogelege
kano niske bøker. Men avgjerda i så måte
knyter Hallesby igjen til ”den suksessive

utvikling i den troendes forvissning om
aabenbaringsordets indhold” (219).

Sluttdelen av kanonavsnittet kan verka
underleg. Både ut frå at vanlege truande i
prak sis ikkje vil vera i stand til å gjennom -
føra ei førebuande historisk prøving og ei
mogen åndeleg vurdering, og fordi ”det
er menigheten som har faat Skriften”, er
det ifylgje Hallesby til sjuande og sist like-
vel kyrkjelyden som ”skal avgjøre kanons
omfang”. ”Men hvad menigheten skal
utføre, maa den utføre gjennem dertil
skik kede og dertil rustede lemmer.” Altså
synest det å vera gjenfødde teologar som
er kompetente til å ta ei slik avgjerd, på
grunnlag av historisk kunnskap og fram-
for alt den ”visshet om skriften” som er
”en organisk frugt av troslivets utvikling”
(220f).

Hallesby har ei stødig gudstru og ein
sterk bibeltillit. Og han er viss på at Skri f -
ta ”er slik som Gud vil vi skal ha den”.
Difor les han ut ein positiv Guds ”hen-
sigt” (223) også av alle tilsynelatande pro-
blematiske sider ved Bibelen: forfattar-
mangfaldet (222), Bibelens ”feil” (223),
mengda av handskrifter og variantar, den
opne kanon (224) osb. Det står for Hal -
les by fast at liksom Kristus sjølv hadde ei
guddommeleg og ei menneskeleg side, har
òg Skrifta ”en forargelsens side”. Dette
seier oss at Gud ”vil ikke, at vi skal dyrke
avguder, heller ikke bibelboken” (224).
Her målber Hallesby synsmåtar som er
avgjerande for ein sunn og rett bibelsyns-
debatt. Det leie er berre at desse ikkje ver-
keleg vert utfalda i hans bibelsyn eller
appliserte i hans bibelbruk.

Principlæren, 2. utgåve (1925)
Om me ser tilbake på Hallesbys drøfting
av bibelsynet i fyrsteutgåva av Princip -
læren, må det seiast at tilnærminga hans
ikkje berre er mangfaldig, men at han i si
drøfting av forholdet tru – openberring
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knapt maktar å byggja opp ein konsistent
og overtydande argumentasjon for sin
ster ke bibeltillit. Difor er det ikkje til å
undrast over at han i føreordet til nyutgå-
va av Principlæren annonserer at det er
”et avgjørende punkt” der han no meiner
å ”bringe en forbedring”: ”bestemmelsen
av troens forhold til den i fortiden sted-
fundne aabenbaring”.10 Framstillinga på
dette punktet er såleis sterkt forkorta og
mykje omskriven. Den kristne frelsesopp-
levinga og den omfattande vissa som kny-
ter seg til denne, er tydlegare enn i fyrs-
teutgåva knytt til ”den historiske aaben-
baring” eller ”aabenbaringsordet” (jf. t.d.
160). På den andre sida vert både frelses-
vissa og den vidare vissa om openbe r -
ringskjennsgjerningane som fylgjer av trua
si mottaking av det apostoliske ordet, førd
tilbake på testimonium Spiritus sancti.
Difor er Andens gjerning i og gjennom Or -
det vigd ei omfattande drøfting (160-176,
særleg 160-165).

Trass i desse nyaksentueringane er det
vanskeleg å sjå at Hallesby kjem nærmare
ei løysing på problema han strir med når
det gjeld trua sitt tilhøve til openberrings-
vitnemålet. Me skal her konsentrera oss
om bestemminga av og grunngjevinga for
skriftautoriteten. Ein ”underbar samvir-
ken mellem aabenbaringsaanden og
aabenbaringsordet” har to verknader som
er ”organisk forbundne, i grunden bare
to sider av den samme sak”: det frelsande
møtet med Kristus og vissa om ”aabenba-
ringsordets sandhet og paalidelighet”
(164, jf. 161). Den grunnleggjande tanke-
gangen er velkjend. Det er testimonium
Spiritus sancti som gjennom ”Ordets eget
indhold” forvissar den truande om ”det
apostoliske kristusvidnesbyrd som et gud-
dommelig ord av absolut paalidelighet og
normativ gyldighet”. (174f) Då det ”at mø -
te Gud selv i Ordet” inneber ”at opleve det
absolute”, tyder dette ei oppleving av ”dette

ord som det absolute ord” (164). Denne
kvalifiseringa er tydeleg meint å gjel da
heile ”aabenbaringsordet” i ty di  n ga det
apo stoliske vitnemålet. Men vissa om at
”dette er Guds ord”, omfattar for Hal -
lesby ikkje berre ei visse om at apostelor-
det er Guds ord, men òg ”visshet om den
historiske aabenbaring” (176) – i tydinga
”visshet om historiske kjendsgjerninger”
som inngår i openberringa (175). For det
apostelordet som slik er erfart som Guds
eige ord, vitnar om dei historiske open-
berringskjennsgjerningane. 

Tankegangen er framleis høgst spen-
ningsfull, ja, langt på veg sirkulær. ”Or -
dets indhold” – Kristus og ”frelsesaaben-
baringen” ved han – vert opplevd og mot-
teke til frelse. Denne ”grundlæggende er -
faring” gjev innsyn ”i selve Kristus virke -
ligheten” og er – med Luther som hei-
melsmann – ”forutsætningen for at ople-
ve og bedømme det øvrige aabenbarings-
indhold”. Dette gjer den truande mellom
anna ”istand til at avgjøre om et skrift er
‘apostolisk’ eller ikke” (167f). Men så
kan Hallesby brått – jamvel med ein pre-
tensjon om å halda fram ”ad denne linje”
– slå over i ein heilt annan bruk av ”apos-
telordets aabenbaringsindhold” som ba -
sis for ei forvissing om ”hvilken særstil-
ling apostelordet indtar”: Til dette ”hører
jo nemlig ogsaa dets utsagn om apostle-
nes særstilling i kirken, og deres forkyn-
nelses normative gyldighet” (168f). Og så
fylgjer om lag dei same bibeltilvisingane
og teologiske tolkingane som me har
møtt i fyrsteutgåva (169-171). Kor lite
Hallesby er medveten om vekslinga mel-
lom argumentasjonsstrategiar, kjem til
uttrykk i sluttsetningane:

Den guddommelige nedlæggelse av
dette ord i apostlene er for det førs -
te en av de mange aabenbarings-
kjendsgjerninger. Og det apostoliske
ord beretter om denne frelseshisto-

102 Skriftsyn og skriftbruk hjå Ole Hallesby

Theofilos Supplement  vol. 7 nr. 1 2015



riske kjendsgjerning som om alle de
øvrige. Derfor faar vi ogsaa visshe-
ten om denne kjendsgjerning i
Guds aabenbaring nøiagtig som vi
faar vissheten om de andre, ved tes-
timonium Spiritus sancti, som altid
knytter sig til apostelordets ind-
hold. (171) 

Om denne grunnleggjande drøftinga av
trua sitt tilhøve til openberringa og open-
berringsordet er nyskriven, er kapitlet om
”Troen og Den hellige skrift” (176ff), der
Hallesby utfaldar skriftsynet sitt, lite
endra. Berre fyrste avsnittet, der han stort
sett samanfattar resultatet så langt, mang-
lar i nyutgåva. Elles fylgjer denne utgåva
originalen avsnitt for avsnitt, som oftast
òg ord for ord. Altså vert dei vanskane
som ovanfor er påviste både i dette kapit-
let og i heile framstillinga hans av open-
berringsforståinga og skriftsynet, ståande.

Den specielle del av Den kristelige tros-
lære (1921)
Hallesby søkjer i si materiale utføring av
”den kristelige troslære” å fylgja dei prin-
sippa han la til grunn i fyrste delen.11 Slik
sett kunne heile bandet analyserast som ei
utfalding av Hallesbys skriftsyn og skrift -
bruk. Men me må avgrensa oss til stikk -
prøver, tekne på representative stader i
hans korpus.

Til no har eg ikkje kommentert Hal les -
bys tolking og bruk av bibeltekstar i hans
dogmatiske argumentasjon. Alt i prin sipp -
læra må det seiast å vera overraskande
kor sorglaust han gjer seg bruk av bibel -
ord og bibelske tankar i freistnaden på
illustrera og grunngje eigne poeng. Ofte
viser han berre til ein eller fleire bibelsta-
der, utan å knyta nokon tolking eller
kommentar til innhaldet. Når han går inn
på eller utfaldar tekstinnhaldet teologisk,
skjer det mest alltid utan ei verkeleg drøf-
ting: Han tykkjest å føresetja at tekstane
er heilt ut samstemte, innlysande og ein-

tydige i meining og teologisk relevans,
noko som svarar til den stadig gjentekne
hevdinga av at Skrifta for den mogne tru-
ande står fram som fullkomme klår og
harmonisk. Difor kan han, utan å nøla,
kombinera einskildord og tekstar frå
ulike kon tekstar og skriftgrupper, gjerne
med ei personifisering og aktørforståing
av Skrif ta: ”Skriften sier…”, ”Skriften
mener…”. Underforstått er det då Gud
sjølv som slik talar direkte gjennom
Skrifta. Og Halles by synest gjennomgå-
ande å vera trygg på at dei teologiske
synsmåtane som han sjølv står for, har
full støtte i det samla bi belske vitnemålet
– og dermed i Guds ei gen tale. Eller, sett
frå den andre sida: Den kristne truslæra,
slik han skriv denne, representerer ei
enkel og beintfram gjenforteljing og teo-
logisk applisering av open berrings histo -
ria, slik denne er fortald i Skrifta og opp-
levd i trua.12

Denne underleg einfaldige, men òg
sjølv sikre måten å sjå og bruka Skrifta på
trer fram også i den materiale truslæra.
Typisk er Hallesbys avvæpnande konklu -
sjon til spørsmålet om ”slegtsskyld (arve -
skyld)”: ”For os er dog Skriften det av -
gjø rende i dette spørsmaal som i alle and -
re trosspørsmaal. Og vi faar klar beskjed,
hvis vi kun vil høre og bøie os for den.”
(208f). Interessant er elles ikkje minst
imøtegåinga av innvendingar mot trini-
tetsdogmet: Andsynes hevdinga av ”at
Skriften ikke indeholder noget utsagn om
Guds treenighet”, noko som skulle tyda
at læra berre ”er teologi”, vedgår nok
Hallesby at ”utvortes, formelt indeholder
Skriften intet utsagn om Guds treenig-
het”. Men når kyrkja har forma ut desse
tankane, har ho ”holdt sig paa Skriftens
grund, og intet andet gjort end at binde
sammen de forskjellige uttalelser om
Gud, som Skriften indeholder” (51). Ut
frå tanken om at kyrkja sine avgjerder er
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menneskelege og difor prinsipielt feilbar-
lege, kunne me venta at han i det minste
ville ta opp spørsmålet om sentrale, men
ikkje direkte bibelgrunna dogme sin teo-
logiske legitimitet til reell diskusjon. Når
han ikkje gjer dette, kunne det tyda på at
han likevel har ein urokkeleg tillit til den
kyrkjelege læreutviklinga. Men argumen-
tasjonen hans både her og elles synes hel-
ler å støtta oppunder rekonstruksjonen
min av Hallesbys teologiske skriftherme-
neutikk: Han ser ikkje – på katolsk vis –
dogmedanninga som produktiv vidareut-
vikling av bibelske tankar, men berre som
innlysande kombinasjon av klåre mei-
ningselement i ulike tekstar.

I tråd med hovudlinja i prinsipplæra
ser han også i denne delen den nytesta-
mentlege skriftsamlinga som apostelkrin-
sen sitt verk – ein avgrensa krins, kalla av
Jesus sjølv ”for at bære vidnesbyrd om
ham ut til al verden” og gitt ei særleg
”aands utrustning” som gjer ”at disse
mænd har opfattet ham ret”. Dei synop-
tiske evangelia er slik ikkje noko ”andet
end apostlenes gjengivelse av sin Kristus -
oplevelse”. Fylgjeleg er ”den historiske
teologi” eigentleg irrelevant for trua og
truslæra si Kristusforståing: ”For os spør-
res det […] kun om dette: hvordan har
disse mænd, efter at ha faat den fulde
aandsutrustning, opfattet og fremstillet
Jesus Kristus i sine skrifter?” (242f, jf.
527)

Den kristelige sedelære (1928)
Utfaldinga og praktiseringa av skriftsynet
i den spesielle delen av truslæra fylgjer,
slik me har sett, hovudløypa som er trak-
ka i Principlæren. Det same gjeld Halles -
bys kristelege sedelære. Som utgangspunkt
held han fast ved at også ”det kristelige
sedeliv” eller ”den kristelige moral” har
”sin kilde, sin motivkraft og sin norm i det
kristelige gudsforhold”. Og den tilgrunn-
liggjande ”gudsoplevelse er i ett og alt

knyttet til Jesus Kristus”.13 Difor vert Kris -
tus ”de kristnes selvskrevne autoritet”
også ”paa alle omraader av det sedelige
liv” (81). Men då møtet og samlivet med
Kristus på ein særmerkt måte er ”knyttet
til det profetiske og apostoliske vidnes-
byrd om ham i Det gamle og Det nye tes-
tamentets skrifter”, vert Kristi etiske
autoritet flytt over på bibelordet som
Guds ord (79, jf. 104). Dette tyder likevel
ikkje blind underkasting under Kristus og
skriftordet. Hallesby vert aldri lei av å pei -
ka på at kristen etikk byggjer på autonomi
(jf. m.a. 88; 90; 97; 101): Gudsopp le -
vinga inneber ei oppleving av Guds vilje
som ikkje berre ”som skabningens evige
og selvfølgelige lov”, men som ”vort eget
livs lov” (89). Difor er det ut frå si frie
overtyding at den truande gjev seg inn
under Gud og hans vilje slik denne er
openberra i Kristus. 

Også når Hallesby skal gjera greie for
evangelisk-luthersk etikkforståing, legg
han vekt på dei same aspekta: Katolsk
etikk er prega av nomisme, atomisme og
kasuistikk, noko som fører til ei total
opp gjeving av den ”sedelige autonomi”.
(96-99) For dei reformerte vert Skrifta
”me re en utvortes autoritet, noget i ret-
ning av en guddommelig lovbok” som
krev underkasting også i tilfelle der eit
”lovbud ikke kan bevidne for ham sin
indre etiske berettigelse” (103). Ikkje ber -
re den kantianske terminologien og tenk-
jemåten14 stadfester det tvillause moderne
draget ved Hallesbys kristne eksistens- og
etikkforståing, men også den talande
språkbruken som han stadig grip til: Det
er ikkje det ”utvortes” som gjeld; den
kristelege sedelæra – til liks med teologien
i det heile – byggjer på sanningar som
legitimerer seg for og utfaldar seg innan-
for den truande sitt ”indre”. Det er med
andre ord subjektivitetsprinsippet som
råder.

104 Skriftsyn og skriftbruk hjå Ole Hallesby

Theofilos Supplement  vol. 7 nr. 1 2015



Gjennomgåande finn Hallesby at det
er fullt samsvar mellom bibelordet og den
kristne erfaringa. Difor held han fast ved
at i rett evangelisk etikk er Skrifta ”den
primære kilde for sedelæren”. Men i tråd
med kritikken av reformert kristendom
legg han til at dette ikkje inneber at alt
som står i Skrifta, er å sjå på som etisk
forpliktande. Det er ”egentlig kun Det
nye testamente” som kan gjelda som
”kilde for den kristelige sedelære”. ”Det
gamle testamente blir ikke at anvende
som selvstændig kilde, men anføres kun
forsaavidt dets uttalelser er godkjent av
Det nye testament” (104). Men òg Det
nye testamentet, ”den egentlige kilde for
den kristelige sedelære”, må ”anvendes
med aandelig forstand”, i tråd med det
lutherske skriftsynet (105). I spenning til
andre utsegner om kristeleg sedeliv som
beintfram Kristusetterfylging (81f; 113)
står Hallesbys karakteristikk av ein
”kopierende efterfølgelse av Kristus” som
variant av ”den underkristelige etik”. Her
nyttar han seg igjen av karakteristikken
”nomisme og kasuistik”. Denne fronten
mot lovmoral og etisk detaljregulering
kjem kanskje tydelegast fram i fylgjande
passasje, der det vert eksplisitt at tilvising-
ane hans til ”sindelaget” som det essen -
sielle i sann (kristeleg) moral ikkje berre
inneber at den bakanforliggjande moti-
vasjonen er avgjerande for ei handlings
moralske kvalitet, men at det rette sinne-
laget (etter Jesu førebilete) eigentleg gjer
reglar og forskrifter unødvendige: 

Har vi ved gjenfødelsen faat, og
gjennem en daglig helliggjørelse
lært at leve vort liv efter Jesu be -
væg grunde, efter kjærlighetens hel-
lige motiver, da behøver vi ikke
nogen statutariske regler eller kasu -
istiske forskrifter for de enkelte
livssituationer, men vi skal selv i fri-
het og under personlig ansvar
avgjøre i det enkelte tilfælde, hvor-

ledes den hellige kjærlighet her helst
bør forholde sig overfor den anden.
Denne rent personlige avgjørelse
utelukker selvfølgelig ikke, at vi
nyttiggjør os andres eksempel, og
fremfor alt Kristi eksempel. (106f)

Også ”Jesu etiske uttalelser”, framfor alt
i Bergpreika (Matt 5), fører til ”teoretiske
og praktiske vanskeligheter” om vi er styr -
de av ”kopieringstrang” eller ser ”disse
Jesu ord som statutariske forskrifter,
kasu istiske beskrivelser av, hvordan den
etiske handling i disse tilfælde utvortes
skal se ut” (107). At slik bokstavlydnad
er gale, viser Hallesby ved konsekvens -
etisk argumentasjon: Tek ein Jesu ord som
direkte rettesnor, ”bærer det jo ind i de
sværeste vanskeligheter” (107, jf. 108).
Fylgjeleg må Jesus ha ”nævnt disse kon-
krete tilfælder som eksempler paa det sin-
delag, som alltid ønsker at gavne andre”.
Slik har også apostlane oppfatta Jesu ord,
noko Hallesby viser ut frå Paulus (108f).
At dei ikkje er meinte ”som regler for den
borgerlige lovgivning eller som forskrifter
for øvrigheten”, vert grunngitt med ei til-
vising til Rom 13,1-4. Men også med tan -
ke på einskildmennesket kan det komma
”tilfælde, da det er vor etiske pligt at
gjøre det stik motsatte av forskriftens
bokstavlige ordlyd”, noko både Jesu og
Pauli praksis gjev døme på. (109f) Og vel
å merka allmenngjer Hallesby denne reint
sinnelagsetiske tolkinga av dei særmerkte
orda i Bergpreika: Jesus uttalar seg ”her
som elles” om ”det etiske sindelag, og
skildrer dette i klassiske og uforglemmeli-
ge eksempler”. Difor: ”de uttalelser, som
angaar specielle livstilfælde, er ikke at
opfatte som kasuistiske forskrifter, men
som praktisk og anskuelig veiledning for
os, naar det gjælder at fatte dette sind og
at leve det ut i livets brogete situationer”
(110). Det er såleis ikkje ”Kristi liv og
ord” som ”utvortes statutarisk norm”
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som gjeld, men ”det er hans sindelag, som
er idealet og normen for den kristelige
etik” (113).

Av dei gjengitte synsmåtane, som i sin
djervskap er eineståande i Hallesbys for-
fattarskap, ser vi kva prinsippetisk spreng -
kraft eit autonomiorientert og sinnelags -
etisk grunnsyn, med kjærleiksidealet som
kjerne, kan ha. For med si fokusering på
etisk autonomi, på sinnelaget som avgje-
rande rettesnor for rette etiske val (også
som korrektur til bibelske bod) og på Jesu
sinnelag (ikkje hans faktiske liv og ord)
som forpliktande førebilete synest Halles -
by å opna for ein etisk bibelkritikk som
vanskeleg let seg sameina med hans stadig
gjentekne proklamasjon av Skrifta som
ufeil barleg rettesnor også i etikken. Og går
me til den konkrete argumentasjon hans i
etiske spørsmål både i sedelæra og elles,
er det lite og inkje å merka av slik bibel -
kritikk. I tråd med drøftinga i truslæra
tolkar og brukar han skriftmaterialet som
uttrykk for Guds klåre og samstemde
vilje. Difor prøver han å lesa ut av kvart
einskilt bibelord korleis dette kan gjelda
som forpliktande rettesnor for kristen
etikk.15 Og han kombinerer med stort fri-
mod og nesten juridisk akribi  ulike bibel -
ord og -tekstar når Guds evig aktuelle og
forpliktande vilje til eit konkret moral -
spørsmål skal hentast fram. Kritikk av
einskilde nytestamentlege ord og synsmå-
tar finn me aldri innanfor dei material -
etiske drøftingane hans.

Avslutning og teologisk utblikk
Den kritiske analysen min har avdekt
mange interessante og viktige synsmåtar
som går ut over tradisjonelle konservative
bibelsynsvariantar: Eit grunnleggjande
prin sipp (som han rett nok ikkje alltid
sjølv fylgjer) er at det ikkje er rettkomme
å utleia (spekulativt) korleis Bibelen, skjø-
na som Guds ord, må vera. I staden legg

han vekt på at eit rett skriftsyn må byggja
på Skrifta sin faktiske skapnad, slik den -
ne trer fram ved bibelvitskapleg arbeid.
Tilsvarande er han open for at Skrifta har
ei menneskeleg-kontingent side, ja, at ho
– liksom Kristus sjølv – har ”en forargel-
sens side”, noko som tilseier at bibelboka
ikkje må gjerast til ein avgud. Eit kristo-
logisk synspunkt med betydelege skrift-
synskonsekvensar er elles Hallesbys tanke
om mogelege manglar ved Jesu kunnskap
som fylgje av hans ”selvfornedrelse”.
Også hans vektlegging av at GT ikkje ber -
re moralsk, men òg religiøst representerer
eit forlate trinn i Guds openberringshisto-
rie, er verd å merka seg. Men også med
tanke på NT kan han, med Luther som
uttrykkeleg førebilete, gjera eit poeng av
at det er ”Kristus i Ordet” som forpliktar
oss, ikkje kva bibelord som helst. Også
kanon avgrensinga held han open. Når det
gjeld Skrifta sin plass i kristen etikk, fylg-
jer det av autonomiprinsippet og sinne-
lagsorienteringa i Hallesbys tilrettelegging
at han må markera ein avgjort front mot
all – også biblisistisk – lovmoral og etisk
deltaljregulering.

Dei nemnde trekka står likevel ikkje
åleine. Alt i analysen og drøftinga ovan-
for har eg peikt på fundamentale spen-
ningar i Hallesbys uttrykte skriftsyn og
mellom dette og den faktiske bibelbruken
hans. Avslutningsvis vil eg berre mynta ut
nokre teologiske poeng i forlenginga av
denne kritikken.

Det let seg ikkje gjera å kombinera
grunngjevingar ut frå personleg oppleving
og trusvisse og ut frå ”Skriftas sjølvvitne-
mål” på den måten Hallesby gjer det.
Utsegner hjå bibelske forfattarar om eige
mandat og mynde kan berre underbyggja
bibelautoriteten for menneske som er
opne for eller alt er overtydde om denne.
Men også om ein prinsipielt skulle aksep-
tera ein slik grunngjevingsstrategi, kan
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det mangfaldige bibelmaterialet som han
viser til i så måte, ikkje grunna at alt det
som vedkommande sjølv – eller gruppa
han vert rekna til: apostelkrinsen – seier
eller skriv, inkludert dei ferdige kanoniske
skriftene, må gjelda som Guds ord. Elles
har den kritiske analysen min indikert at
det er uråd å la eit personleg-historisk for -
stått apostolat vera avgjerande i spørsmå-
let om eit bestemt skrift høyrer til Guds
kanoniske ord eller ikkje. Det er ikkje til-
feldig at også Hallesby til sist landar på at
det apostoliske berre kan fungera som eit
innhaldsbestemt kriterium. Men dermed
vert vurderinga av kva som skal gjelda
som Guds ord i kvalifisert meining, over-
laten til teologisk skjøn. Og dette skjønet
kan ikkje utøvast på grunnlag av ei på -
stått felleskristen frelses- eller evidensopp-
leving, men berre innanfor ein rasjonal og
open teologisk diskurs.

Det står fast at tilliten til dei bibelske
skriftene som eit særleg og blivande vitne-
mål om Guds spesielle openberring (Guds
frelseplan og vilje) til sjuande og sist er
grunna i einskildtruande og kyrkja si erfa-
ring i møtet med og bruken av skriftordet,
støtta opp av det bibel- og kyrkjehistorie-
forskinga lærer oss om Bibelens innhald,
tilbliving og kanonisering. Men å utleia
av denne røynsla at den ”ferdige” kanon
– eller dei skriftene innanfor denne som
etter teologisk prøving vert ståande som
kanoniske – i sin heilskap må gjelda som
Guds fullkomne og ufeilbarlege ord, det
held ikkje. Vel høyrer det med til ei kris-
ten overtyding at Gud ikkje berre har
openberra seg og handla i historia, men at
han i sitt forsyn har sytt for at vitnemålet
om dette er overlevert oss i ei tilstrekkeleg
form. Å meina at Gud må ha gitt oss sitt
ord i ei – etter sitt åndelege innhald – full-
kommen form, er derimot høgst proble-
matisk. Ei slik hevding vert råka av det

prinsippet som Hallesby sjølv innfører i
sitt oppgjer med den ortodokse verbalin-
spirasjonslæra. I staden må me leggja til
grunn korleis skriftene sjølve står fram, i
sin reelle, historisk gitte skapnad. Skrift -
synet og forståinga av skriftautoriteten er
difor ikkje aksiomatisk gitt som føreset-
nad for alt teologisk arbeid, men repre-
senterer eit vesentleg problem i og resultat
av teologiens mangfaldige freistnad på å
identifisera og verifisera innhaldet i kri-
stentrua. Når Hallesby ut frå si trusvisse
pos tulerer at for den gjenfødde vil Skrifta
te seg som fullkome harmonisk, er det
ikkje berre ugrunna, men det fører til
immunisering mot kritikk og ei tilsvaran-
de ekskludering av dei som ikkje kan sjå
Skrifta slik.17

Dei avsluttande alvorsorda hans i Prin -
ciplæren om å ta på alvor Skrifta si forar-
gingsside og ikkje gjera bibelboka til ein
avgud, kan vendast mot Hallesby sjølv.
Eitt av mange utslag av ein slik tendens til
guddommeleggjering er den nemnde per-
sonifiserande talen om at ”Skriften si er…
” osb. Til dette må det seiast at teologien
ikkje har høve til beint fram å lesa ut
Guds endegyldige sanning og vilje av
Skrif ta, skjøna som ei fullkome einskap-
leg og av Gud autorisert skriftsamling,
men er vist til å gå ein vanskelegare veg:
Med heilskapen av kristen truserfaring og
allmenn innsikt som horisont må teologi-
en tolka og bruka dei bibelske skriftene
som menneskeleg-historiske og difor
vekslande og rikhaldige vitnemål om Guds
openberring. Difor er den historisk-kritis-
ke forskinga teologisk relevant på ein heilt
annan måte enn det som Hallesby opnar
for.18 Me kan ha tillit til at Heilaganden
var verksam då Ordet vart til, sameleis
som han ved Ordet verkar trua i oss, men
denne Andens gjerning let seg ikkje
instrumentalisera som skriftsynskriterium. 
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Noter
1. Trass i sin eksplisitte og ikkje minst implisitte kritikk av Hallesbys erfaringsteologi slår Leiv Aalen fast at
Menighetsfakultetet samla har stått for ”bekjennelsen til evangeliets rene lære efter Guds ord”, og at Hallesbys
teologi med god grunn kan kallast ein ”’Theologie des Wortes’” (Testimonium Spiritus Sancti som teologisk
”prinsipp” (Oslo: Lutherstiftelsen, 1938), 34). Jf. òg Aalens elev Kjell Olav Sannes: ”H. var først og fremst
skriftteolog, derom hersker knapt noen tvil.” (”Hallesby som prinsippteolog” Ung Teologi 1 (1968): 16-30, her:
20.) Trass i spenninga mellom den kristne opplevinga og Skrifta som utgangspunkt for teologien hjå Hallesby,
er Olav Valen-Sendstads dom knapt velgrunna: ”Det er vanskelig å godta H.’s teologi som skriftteologi, skjønt
hans intensjon er å være ‘skriftteolog’” (Ordet som aldri kan dø: Til selvbesinnelse, særlig for Nordens kirker
(Bergen: Lunde, 1947), 104.)
2. Gustaf Aulèn, ”En sektandans dogmatik”, Norsk Teologisk Tidsskrift 22 (1921): 119-130, her: 120.
3. Ei omfattande drøfting av Hallesbys skriftsyn ligg ikkje føre. Ymse granskarar har gitt korte framstillingar i
ramma av artiklar om sider ved teologien hans, slik t.d. Osmo Tiililä, ”Professor dr. Ole Hallesby som teolog”,
i Korsets ord og korsets tale. Festskrift til professor dr. Ole Hallesby på 70-årsdagen (Oslo: Lutherstiftelsen,
1949), 11-28, her: 21f. Ansatsar til kritikk finst både hjå Aulén, ”En sektandans dogmatik”, 122ff, og i Chris -
tian Ihlens elles velviljande bokmelding (”En norsk principlære i Erlangerskolens aand”, Luthersk Kirketidende
57 (1920): 604-608; 616-623; 636-642, her: 636ff). Meir utførleg drøftar Steinar Moe Hallesbys skriftsyn i
rela  sjon til si problemstilling i doktoravhandlinga Det avgjørende frelsesvalg: Vilje- og omvendelsesforståelsen
hos Ole Hallesby (Høgskolen i Vestfold, Rapport 5/1996; opphavleg doktoravhandling UiO 1988), 299ff.
Fruktbare ansatsar til tidshistorisk innplassering og rettkommen kritikk finst i to artiklar frå Karstein Hoplands
hand: ”Profet og professor med institusjonell og symbolsk makt: Ole Hallesby som religiøs leder i Norge 1910-
1950”, Chaos 45 (2005) 63-79, her: 77f, og ”’Word of God’ as World Construction: The Religious and
Philosophical Fundamentalism of Ole Hallesby, Norway 1910-1950”, i Canon and Canonicity: The Formation
and Use of Scripture, utg. Einar Thomassen (København: Tusculanum, 2010), 177-188, her: 186f.
4. Ei slik innplassering finst i noko mon i Åge Holter, ”MF’s skriftsyn og skriftsynet på MF. En historisk under-
søkelse”, i Bibelen og teologien: Bidrag til skriftsynet, utg. Torleiv Austad (Oslo: Luther, 1982), 14-40.
5. Ole Hallesby, Den kristelige troslære. I. Principlæren (Kristiania: Lutherstiftelsen, 1920), 9. Vidare sidetilvi-
singar til dette bandet vert sette i parentes i teksten.
6. Eit ikkje uviktig spørsmål (jf. Peder Gravem, ”Teologiens rasjonalitet. Ei vurdering av Ole Hallesbys ‘Prin -
cip lære’”, Tidsskrift for Teologi og Kirke 60 (1989): 81-93, her: 85) som me ikkje har høve til å gå vidare etter,
gjeld Hallesbys erkjenningsteoretiske tilrettelegging: Ser han, i tråd med den (ny)kantianske filosofiske tradi -
sjonen, den kristne truserkjenninga som funksjon av ein transcendental subjektivitet? Kort kan det til dette seiast
at både uttrykksmåte og struktur i framstillinga hans peikar i ei slik retning. Men han synest å ha lita interesse
for å teikna ut slike formale og formande intersubjektive kunnskapsføresetnader. Dette skuldast nok den grunn-
leggjande realistiske forståinga av truserkjenninga: Tru inneber for Hallesby at mennesket vert overvelda av
Guds reale sjølvopenberring, ja, at det vert teke inn i sjølve Gudsrøyndommen på eit vis som gjer at det ser og
tolkar denne nærmast frå Guds eigen ståstad. Difor er det genuine kristne erfaringsinnhaldet for Hallesby ei
eintydig, felleskristen eige, heilt ut svarande til Skriftinnhaldet. Men i røynda representerer den kristne erfarings-
utlegginga hans eit partikulært syn (slik Jens Gleditsch med rette hevdar: ”Ole Hallesby: Den kristelige troes-
lære”, Norsk Kirkeblad 19 (1922): 40-42, her: 41). For verken frå objektsida (gjennom openberringsinnhaldet
sin evidens) eller frå subjektsida (gjennom ein einsarta trussans) let det seg gjera å etablera ei tvillaus, felles trus -
erkjenning. Fylgjeleg er all teologi posisjonell. Å tenkja annleis om seg sjølv er ovmod, med intoleranse som
konsekvens.
7. I doktoravhandlinga Johannes Volkelts Erkenntnistheorie. Eine Darstellung und Kritik (Erlangen, 1909) er
Hal les bys hovudprosjekt å syna korleis den kantianske epistemologien prinsipielt opnar for fleire typar erfa-
ringskunnskap enn dei som Kant sjølv (og delvis Volkelt) held for legitime, inkludert den religiøse erfaringa.
Dette viser eg i undersøkinga Ole Hallesbys kristelige sedelære. Pietistisk etikk mellom kantiansk formalisme og
biblisistisk kasuistikk, som kjem ut seinare i år.
8. Desse formuleringane svarar heilt til terminologien og argumentasjonen i doktoravhandlinga om Johannes
Volkelts Erkenntnistheorie.
9. Det er ikkje utan grunn at Aulén ser på Skrifta si andegitte ”ofelbarhet” og ”frågan om gränserna kring det
eviga uppebarelsesordet” som ”den Hallesbyska principlärans egentliga problem” (”En sektandans dogmatik”,
123).
10. Ole Hallesby, Den kristelige troslære. I. Principlæren (2. oppl., Oslo: Lutherstiftelsen, 1925): 5. Dei fylgjande
sidetala i parentes syner til denne utgåva.
11. Ole Hallesby, Den kristelige troslære. II. Den specielle del (Kristiania: Lutherstiftelsen, 1921), 5. Dei fylgjande
sidetilvisingane i parentes viser til dette bandet.
12. Det kunne synast underleg at ”skriftteologen” Hallesby ser på dogmatikken som hovuddisiplinen i teologien.
Men grunnen ligg i dette: For han er dogmatisk arbeid i røynda rein bibelutlegging. Slik med rette Steinar Moe,
”Trekk fra Ole Hallesbys liv og lærergjerning”, Tidsskrift for Teologi og Kirke 54 (1983): 117-133, her: 126.
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13. Ole Hallesby, Den kristelige sedelære (Oslo: Lutherstiftelsen, 1928): 78f. Vidare tilvisingar i parentes syner
til sidetala i boka.
14. Det kantianske (og allment moderne) draget ved Hallesbys tilrettelegging av den kristelege sedelæra drøftar
eg utførleg i den nemnde boka mi om Ole Hallesbys kristelige sedelære.
15. Med rette ser Hans Seip ein motsetnad mellom Hallesbys opne, sinnelagsetiske orientering og hans faktiske
– nomistiske og kasuistiske – bibelbruk, jf. ”En sedelære: Professor Hallesbys bok”, Kirke og Kultur 36 (1929):
16-25, her: 20f. 
16. Leiv Aalen talar i eit minneord om Hallesbys ”eiendommelige – nesten advokatoriske – begavelse” og hans
meisterskap i formal ”logisk tenkning” (”En uforglemmelig lærer”, Luthersk Kirketidende 98 (1961): 383-384,
her: 384).
17. Jf. Hoplands påvising av korleis Hallesbys teologiske erkjenningsmodell må gjera han resistent mot kritikk
og intolerant mot dei som står for ei anna skrift- og kristendomstolking enn han sjølv (”’Word of God’”, 186f).
18. Ivar Asheim har peikt på at Hallesby med sin pietistiske, opplevingsbaserte teologi (med Francke som føre-
bilete) ikkje har bruk for den historisk-eksegetiske forskinga (”Et reformatorisk skriftsyn: Noen historiske holde -
punkter”, Bibelen og teologien: Bidrag til skriftsynet, utg. Torleiv Austad (Oslo: Luther, 1982), 41-73, her: 66f).
Jf. alt Seip, ”En sedelære”, 24, og Hopland, ”’Word of God’”, 186.  

SUMMARY: The article presents an analysis and a critical discussion of the view and use of
the Scripture in Ole Hallesby’s theology. The basic text is his introduction to the principles
of dogmatics. But also his outlines of the Christian doctrine and of Christian ethics are con-
sidered. The study shows that Hallesby promotes innovative ideas, which go beyond a tradi -
tional conservative position. As a whole, however, he was not able to formulate a well-foun-
ded and consistent view of the Scripture. Furthermore, his strong affinity to the German the-
ology of experience hinders a reception of his scriptology (and theology).

Keywords: Ole Hallesby, Norwegian church history, view of the Bible, consistence, theology
of experience
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Innledning
Vinteren 2013-2014 pågikk det en for-
holdsvis omfattende debatt om NLAs skrift -
syn. Debatten startet i Dagens debattspal-
ter og foregikk for det meste der. Student
Kristoffer Nilsen innledet debatten med et
innlegg der han opplyste at han hadde be -
stemt seg for ikke å studere ved NLA for -
di han ”ikke ønsket å bruke fem år på å
diskutere med ulike professorer om Bibe -
lens autoritet.”1 NLA-student Martin Hjel -
vik sluttet seg med polemisk ironi til ut -
ford ringen.2 Og student Asbjørn Berland
(som i en tidligere debatt hadde stått frem
som ny-calvinist3) navnga noen NLA-
lærere i angrepet sitt på NLAs skriftsyn4.

I de følgende ukene og månedene kom
det flere svar fra lærerhold på NLA, sam-
men med andre innlegg. Ulike krav om
skriftsynsavklaring fra enten NLAs lærere
eller NLAs eierorganisasjoner ble frem-
met. Som daglig leser av innleggene vur-
derte jeg etter hvert debattens utvikling
som noe utilfredsstillende.

Studenter bør rimeligvis ha frihet til å
prøve ut teologiske standpunkter og posi -
sjoner uten nødvendigvis å måtte hefte
for hvert ord resten av livet. Det er først
når tiden for et mulig ordinasjonsløfte
nærmer seg at en teologistudent må forven-
tes å ha nådd frem til et rimelig avklaret

syn på ordinasjonsløftets dogmatiske og
etiske innhold – inkludert de erkjennelses-
messige forutsetningene som skriftsynet
representerer.

Forventningene til teologiske lærere bør
kunne være høyere, både når det gjelder
erkjennelsesbevisst problemåpenhet, kir-
kelig læreforpliktelse, tilhørighet til egen
institusjons historiske integritet og en grad
av gjennomtenkt indre sammenheng i egen
posisjon. Men også teologiske lærere må ha
forskningsfrihet, inkludert frihet til even -
tuelt å skifte mening i aktuelle spørsmål.

Underveis i NLA-debatten vinteren
2013-2014 vurderte jeg altså i økende grad
debatten som utilfredsstillende. Hos NLAs
kritikere savnet jeg blant annet bevissthet
om NLAs historiske plassering  og profil.
Men også vis-a-vis NLAs forsvarere
hadde jeg ønsker og forventninger som
ikke ble aldeles innfridd.

På et relativt sent tidspunkt i debatten
skrev jeg selv et innlegg,5 som jeg mener
av speiler en posisjon mellom NLAs ”mer
fundamentalistiske” skriftsyns-utfordrere
og noen av NLAs noe ”mindre fundamen -
talistiske” forsvarere (om jeg for et øye -
blikk kan tillate meg å bruke forholdsvis
vage karakteristikker). Det er denne posi -
sjonen jeg tar sikte på å utdype noe i den -
ne artikkelen.
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”Mitt” skriftsyn
18 år gammel ble jeg høsten 1965 teologi -
student. Jeg hadde da sittet som bisitter
sammen med en annen vordende teologi-
student som søkte råd hos redaktør Ar -
thur Berg om valg av studiested: enten MF
eller TF. Berg redegjorde for de klassiske
for skjellene mellom TF og MF og resy-
merte også skriftsynsforskjellen internt på
MF mellom Hallesbys/Seier stads grunnty-
pe (som Berg selv identifiserte seg med)
og Wisløffs grunntype (som Berg hadde
kri tiske motforestillinger mot).6

Fra  og med høstsemesteret 1966 satt
jeg så selv under Ivar P. Seierstads kateter.
Han holdt i min studietid blant annet en
forelesningsserie med tittelen ”Bibelsyn og
bibelgransking”7 og fokuserte især på de
utfordringene GT byr på for et reflektert
og problemåpent skriftsyn som ønsker å
være skrifttro. Jeg opplevde som ung stu-
dent Seierstads balanse mellom bibeltro -
skap og problemåpenhet som intellektu-
elt og trosmessig attraktiv. Og jeg begynte
grad vis å identifisere den posisjonen han
forsvarte som min egen. I en viss samti-
dighet kom det forøvrig ut en artikkel -
sam ling som programmatisk forsvarte
den ne grunntypen skriftsyn.8 Jeg reagerte
mye på samme måten på det jeg der leste.

Som teologistudent satt jeg også under
Carl Fr. Wisløffs kateter. Hans undervis-
ning handlet om kirke- og dogmehistorie
og nærmet seg skriftsynsspørsmålene pri-
mært fra dogmehistoriens synsvinkel. Wis -
løffs forelesninger var pedagogiske mes-
terverker. Og språkbruken hans var for-
billedlig klar og begripelig.

Wisløff var også aktiv deltaker i de
mer og mer tilspissede teologiske debatte-
ne i norsk kirkelig offentlighet på 1960-
tallet. Man debatterte i de dagene især
ide alene fra Rudolf Bultmanns og Ernst
Kä se mans slagord om eksistensial inter-
pretasjon av Bibelen, i tillegg til Jakob Jer -

vells mange (og ertelystne) teologiske ut -
spill.9

Under lesningen av Wisløffs bidrag i
dis se debattene fant jeg det aldri proble-
matisk å slutte meg til Wisløffs kritikk av
Bultman, Käsemann og Jervell, samtidig
som jeg likevel identifiserte meg med Seier -
stads motforestillinger mot Wisløffs
skriftsyn. Dette ble enda enklere da Sverre
Aalen begynte å delta i de samme debat-
tene ved Wisløffs side.

Student- og skolelagsbevegelsen opp-
levde på 1960-tallet en enorm tilstrøm-
ning til alle slags arrangementer, leirer og
lederskoler. Jeg var like fra mitt første
skolelagsmøte i august 1960 en av dem.
Mange av lagssekretærene i denne genera -
sjonen var teologisk meget kompetente.10

Og mange av dem så åpenbart et stort
behov for å tilby den enorme 1960-gene-
rasjonen av unge lagsfolk opplæring i
kris tendomskunnskap og teologi på mer
viderekomment nivå enn det som var mu -
lig innenfor lagsbevegelsens egen regi.

Et av de sterke inntrykkene fra 1960-
tallets lagsteologer handlet om fokus på
skrifttroskap som avgjørende plattform
under all troserkjennelse. Hyppig hørte vi
dem fremholde at vi for eksempel burde
merke oss forskjellen på ”inspirasjonens
at” og ”inspirasjonens hvorledes”, og at
begge de to klassiske konservative norske
skriftsynene, Hallesby/Seierstads og Wis -
løffs, kunne og burde arbeide tillitsfullt
sammen.11

Mitt personlige tips til NLAs fremtidi-
ge historikere er at noen av de avgjørende
tilskyndelsene til å opprette NLA og pro-
filere NLAs skriftsyn – må søkes her.

Skriftprinsipp og skriftsyn
Fra både oldkirken og middelalderen sy -
nes 1500-tallet å ha mottatt som samlet
arv et grunnsyn på Bibelens autoritet som
i sak svarer til det reformatoriske
skriftprinsippet.12
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Hieronymus formulerte for eksempel
læren om Skriftens autoritet slik ”Alt som
sies (d.e. om lærespørsmål i kirken) må
kunne føres tilbake til fundamentet sitt i
Skriften”, Augustin skrev i et brev til Hie -
ro nymus: ”Jeg har lært at jeg bare skal
gjøre bøker som blir kalt Hellige Skrifter,
den ære å tro at ingen av forfatterne deres
noen gang har tatt feil. Alle andre bøker
leser jeg slik at jeg ikke holder noe av det
de sier for sannhet uten at de beviser det
for meg ved Hellig Skrift eller ved klare
grunner.” Et annet sted skrev Augustin:
”Tro en rokkes dersom autoriteten til De
hel lige skriftene rokkes.” Og Thomas Aqui -
nas formulerte fellesforutsetningen om
Skriftens autoritet slik: ”Bare Den kano-
niske skrift er troens rettesnor.”

Luther var i sin førreformatoriske ung-
dom disippel av de senskolastiske teolo -
ge ne Occam og Biel. Verkene deres er gjen -
nomsyret av en sterk og urokkelig ærbø-
dighet for Bibelens hellige skrifter som
kirkens sanne lærekilde og læreautori-
tet.13

Reformasjonen selv hadde lærepunk-
tet om rettferdiggjørelse av tro alene uten
lov gjerninger som hovedkontrovers-
punkt. 

Et hovedkontrovers-punkt nummer to
handlet om messeofferlæren, som Luther
angrep med heftig glød. I forlengelsen av
dette gjenoppdaget Luther Skriftens lære
om det alminnelige prestedømmet – som
alternativ til pavekirkens mer hierarkiske
ekklesiologi.14

Men reformasjonen hadde også et
tredje hovedkontrovers-punkt som grad-
vis ble mer tilspisset. Luther sondret i en
viktig debatt med Johann Eck (Leipzig
1919) mellom Skriftens indre og ytre
klar het (claritas scripturae) og fremholdt
at selv paven kan ta feil hvis han sier imot
Skriften (sola scriptura).15

Melanchthon formulerte ikke i Con -

fes sio Augustana noen egen artikkel om
skriftprinsippet, men det er likevel ingen
tvil om at det i praksis er i funksjon et
iboende skriftprinsipp i Augustanas tanke -
føring. Og i bekjennelsesskriftet De Schmal -
 kaldiske artiklene fra 1537 formulerte
Luther selv skriftprinsippet slik: ”Guds
ord alene skal stille opp trossetninger, og
ellers ingen, ikke en gang en engel.”16

Dette er kanskje reformasjonens viktigste
program-utforming av det som siden er
blitt omtalt som ”det reformatoriske
skriftprinsippet”.17

Jeg tror det må kunne forsvares å
hevde i en rund sum at pavekirkens teolo-
ger i reformasjonsårhundrets første halv-
del tapte de fleste debattene fordi de ved-
varende førte debatten på motpartens
premisser – ved å legge det eksklusive
skriftprinsippet til grunn.

Mot midten av reformasjonsårhundret
måtte Romerkirken ved Tridentiner kon -
silet slikke sårene fra disse debatt-neder-
lagene og erkjenne at det var nødvendig å
si farvel til den tidligere – lite bevisstgjorte
– forutsetningen om Skriften som eneste
lærekilde i kirken. I stedet dogmefestet
Romerkirken i 1546 læren om skrift og
tradisjon som to likestilte lærekilder.18

Annet Vaticankonsil 1962-65 bekreftet
tridentinerkonsilet på dette punktet.19 Og
den dag i dag må dette ansees som
Romerkirkens offisielle posisjon i skrift-
synsdebatten.20

Den lutherske reformasjonen svarte på
Tridentinerkonsilet med bekjennelses -
skriftet Konkordieformelen av 1577. Men
også her nøyde man seg med å formulere
selve skriftprinsippet uten utdypende
skriftsynsmomenter, sitat: ”Vi tror, lærer
og bekjenner at den eneste regelen og ret-
tesnoren som all lære og alle lærere skal
prøves på og dømmes etter, er de profetis-
ke og apostoliske skriftene i Det gamle og
Det nye testamentet, slik det står skrevet:

112 Debatten om NLAs skriftsyn vinteren 2013-2014

Theofilos Supplement  vol. 7 nr. 1 2015



”Ditt ord er en lykte for foten min og et
lys for stien min”, Salme 119:105. Og
Paulus sier: ”Om en engel fra himmelen
skulle komme og forkynne noe annet, så
skal han være forbannet!” Gal 1:8.”21

Lutherdommens ”annen Martin”, Mar -
tin Chemnitz, utfoldet lutherdommens
imø tegåelsen av Tridentinerkonsilet i den
grunnlærde boken Examen Concilii Tri -
den tinii (En Undersøkelse av Tridentiner -
konsilet) fra 1565-73. Her vier han mye
plass til det eksklusive skriftprinsippet.22

Men kanskje vel så varig betydnings-
fullt er det at han i syv-åtte presise avsnitt
tilbyr et dypt reflektert reformatorisk syn
på de kirkelige tradisjonene. Og her er
mitt journalistiske resymé av Chemnitz
på dette punktet:

(1) Ja til de tradisjonene som består i at
Kristus muntlig overleverte til apostlene
det de etterpå skrev ned i NT. (2) Ja til de
tradisjonene som består i avskrivning og
overlevering av De hellige skriftene. (3) Ja
til de tradisjonene som kommer til 
ut trykk ved at kirkens fedre nedkjempet
vrang læren ut fra Skriften. (4) Ja til den
historiske bibeltolkningstradisjonen i den
grad den har tolket de faktiske tekstene
riktig. (5) Ja til de læretradisjonene som
saklig sett bor i Skriften uten akkurat å
være uttrykkelig uttalt i Skriften (f eks
barnedåpen). (6) Ja til de tradisjonene
som kirkefedrenes oldkirkelige resepsjon
(= bejaende mottagelse) av Bibelens lære
re presenterer. (7) Betinget ja til uskrevne
tradisjoner om kirkeskikker (eks: korsets
tegn, sløret hos Paulus etc). Men: (8) Nei
til de (skriftbevis-løse) tradisjonene som
handler om tro og moral og som etter ka -
tolsk tanke skal mottas og æres med like
stor pietet og ærbødighet som Skriften.23

Grunntanken synes her å være at det
ikke er noen motsetning mellom å tale om
Skriften som ”eneste” eller ”eksklusive”
kilde og norm for tro og liv – og å si ja til

disse syv presiserte tradisjonstypene. Det
er ikke noen motsetning her fordi de syv
tradisjonstypene i utgangspunktet alle står
trygt posisjonert inn under det eksklusive
Skriftprinsippets paraply.

Denne avklaringen gjorde debattfron-
ten i andre halvdel av reformasjonsår-
hundret svært klar. Baserte man seg på
både Skrift og tradisjon, ble det naturlig å
havne på katolsk side i de store og om -
stridte lærespørsmålene. Baserte man seg
på det eksklusive skriftprinsippet (inklu-
dert de skriftbaserte tradisjonene), ble det
naturlig å identifisere seg med en av de
reformatoriske leirene.24

Fra reformasjonsårhundret av har vi der -
for arvet den observasjonen at det re for -
matoriske skriftprinsippet har en ganske
betydelig evne til å gjøre tjeneste som
”arki medes-punkt”, som avgjørende stå -
sted, under erkjennelsen av hva som er
rett dogmatikk og etikk i kirken.25

Sannsynligvis kan man skrive historien
om svært mange av de siste århundrenes
skoleteologiske debatter som en samling
opp gjør rundt skriftprinsippet: Schleier -
mach ers teologi, Ritschls teologi, den klas -
siske liberale teologi med filosofisk idea -
lisme i bunnen, eksistensialteologien før
og etter krigen, sekulærteologien (sml
Bonhoeffers slagord om den religionsløse
tidsalderen), Gud-er-død-teologien, femi-
nistteologien – og postmoderne teologi
med Jacques Derridas språkfilosofi i bun-
nen ... osv. Alle kan de trolig sies å ha
utfordret skriftprinsippet, ofte med ut -
gangspunkt i egen samtids toneangivende
filosofiske tradisjoner av utenombibelsk
slag.26

I denne situasjonen er det viktig å fast-
holde at det er forskjell på å bøye seg for
skriftprinsippet og å utforme et helt
skriftsyn. Skriftprinsippet kan man til og
med formulere med bare en eneste setning
(slik Luther gjorde i De Schmalkaldiske
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artiklene).27 Men skal man utforme et
helt skriftsyn, bør man drøfte, og tenke
sammen, et helt knippe med bibelrelevante
emner og spørsmålsstillinger. Det krever
ofte mye spalteplass, gjerne hele bøker. Og
det krever en betydelig evne og vilje til
samtidig å tenke både prinsippfast og
problemåpent.

Hallesbys og Wisløffs skriftsyn
NLA ble altså opprettet i 1968 med 
be visst utgangspunkt i at det skulle være
plass for ”både Hallesbys og Wisløffs
skriftsyn.28

Det som da kalles ”Hallesbys skrift-
syn” stammer i sitt norske utgangspunkt
egentlig fra Sigurd Odland.29 Og i den
store norske skriftsynsdebatten med Carl
Fr. Wisløff i TTK 1937/38 ble det forsvart
av Ivar P. Seierstad.

Når det gjelder Wisløffs skriftsyn, er det
neppe riktig å si at det i norsk sammen -
heng er flunkende nytt. Wisløff har selv
hen ledet oppmerksomheten på dets likhet
med det skriftsynet sokneprest Krogh-
Tonning forsvarte før han konverterte til
Rom.30 Også mange lekmannsledere har
trolig hatt ståsted i det samme skriftsynet.

Begge disse skriftsynene står sammen
om å hevde at Bibelen er Guds ord i åpen-
barings- og inspirasjonsteologisk for -
stand.31 Da Gud ved Den Hellige Ånd åpen -
barte ordet sitt, talte han det til menne -
skelige åpenbaringsmottagere, hagiogra-
fene. Hagiografene besto dels av gammel-
testamentlige profeter og profetdisipler og
dels av nytestamentlige apostler og apos -
teldisipler. Derfor har Skriften, GT og
NT, både en guddommelig og en menne -
skelig side.

Hallesbys og Wisløffs skriftsyn skilte
imidlertid lag i synet på inspirasjonens
dek ningsområde.

Hallesby-typen forsto Skriften slik at
Ån den ikke opphevet hagiografenes men-

neskelighet mens de skrev. Derfor gir in -
spirasjonen GTs og NTs tekster ufeilbar-
lighet i spørsmål om lære og liv, men ikke
i vanlige menneskelige kunnskapsspørs-
mål. Personal- og verbalinspirasjon, men
ikke mekanisk verbalinspirasjon, skrev
Hallesby i Principlæren.32

Wisløff-typen fant det derimot proble-
matisk å se for seg en grense i Skriften
mel lom Skriftens guddommelige og men-
neskelige side. Den anførte at Guds Ånd
ved inspirasjonen må ha dekket begge de -
ler med ufeilbarlighet. ”Skyv denne skyv-
bare grensen ut av Skriften”, skrev Wis -
løff.33

Jeg mener det var fullt forsvarlig av
NLAs stiftere på 1960-tallet å forutsette
fredelig sameksistens mellom disse to
grunn typene skriftsyn.34 Et hovedinn-
trykk hos begge parter et at man uformet
hvert sitt skriftsyn først og fremst med det
formålet å oppfylle og forsvare selve
skriftprinsippet.

Hallesby begrunnet for eksempel lære-
punktet om Skriftens menneskelige side
med konkrete skriftbeviser.35 Og hele
Hal lesbys utforming av skriftsynet kan
forståes som en bevisst sammentenkning
av to ting: Skriftens selvvitnesbyrd. Og
Skriftens faktiske beskaffenhet.36

Men Hallesbys løsning hadde en svakt
side av opplevelses-teologisk art. Halles -
by hevdet at det er på basis av vår kriste-
lige opplevelse vi vil kunne vite hva som
er perifer menneskelig feilbarlighet i
Skrif ten og hva som er ufeilbarlig gudgitt
åpenbaring.37 Inspirasjonen er ifølge Hal -
lesby en ”potensering av det religiøs-etiske
erkjennelseslivet til en normativ erfarings-
forståelse av åpenbaringen i Skriften”.38

I stedenfor denne bemerkelsesverdige
betoningen av et pietistisk opplevelses-
aspekt ville jeg for min del ha fortrukket
et mer klassisk ankerfeste i kirkens trini-
tariske trosbekjennelse.39 Og den subjek-
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tivt mottagende siden av saken ville jeg ha
foretrukket å uttrykke med Seierstads mer
dempede ord: ”Skriften ”gir” i samsvar
med det mål av oppmerksomhet og iver
man anvender under arbeidet med å tren-
ge inn i den (sml Mark 4:24).”40

At også Wisløffs hovedanliggende var
det reformatoriske skriftprinsippet, frem-
går med like stor tydelighet av alle relevan -
te kilder. Wisløffs skriftsyn var vel kjent
da han like etter krigen ble ansatt ved
Me nig hetsfakultetet. Ingen kan hevde at
de som ansatte ham, ikke visste at han
hadde et annet skriftsyn enn Odland og
Hallesby. Derfor er påstanden om at Wis -
løff hadde ”et for MF fremmed skriftsyn”
egentlig utidig (i betydningen: ikke foren-
lig med den historiske MF-kalenderen).

Men Wisløff etterlot seg ubesvart et
betydelig knippe problemer knyttet til
Bibelens faktiske beskaffenhet. Seierstad
listet med stor klarhet opp mange av disse
problemstillingene. http://www.dagen.se
/debatt/abort-%C3%A4r-inget-etiskt-
dilemma-1.34753941 For min del opplev-
de jeg det som intellektuelt utilfredsstil-
lende at Wisløffs skriftsyn ikke syntes å gi
noen åpen dør for en problemåpen drøf-
telse av dem. Og Wisløff selv kom så vidt
jeg vet aldri tilbake til den dirrende ut -
fordringen i Seierstads tungvektige avslut-
ningssekvens.

Etter mitt syn var skriftsynsdebatten
1937-38 det 20. århundrets største teolo-
giske debatt på norsk jord. Og Seierstad

var etter min vurdering debattens vinner.

Skriftens selvvitnesbyrd og Skriftens
faktiske beskaffenhet
Det betyr imidlertid ikke at jobben nå er
gjort en gang for alle når det gjelder utfor-
mingen av et bredt og fyllestgjørende
skrift syn basert på det reformatoriske
skriftprinsippet. Tvert imot bør hver ny
generasjon tenke sammen på nytt både
Skriftens selvvitnesbyrd42 og Skriftens
faktiske beskaffenhet43 – på en måte som
sikrer Skriftens avgjørende autoritet for
tro og liv i kirken i møte med hver nye tid
– samtidig som alle aktuelle bibelproble-
mer igjen og igjen bør gies en seriøs,
dyptpløyende og problemåpen drøftelse.

Når unge teologistudenter utfordrer de
teologiske lærerne sine, er det viktig at
ståstedet deres i bibeltekster som hører det
bibelske selvvitnesbyrdet til, blir tatt reelt
på alvor. Derfra bør studentene tålmodig
veiledes til å oppdage at disse tekstene,
både hver for seg og samlet, ikke gir oss
noen lære om Skriftens ufeilbarlighet i van -
lige menneskelige erkjennelsesspørsmål.
Tvert imot er det tekstene selv som viser
oss at også hagiografene hadde en men-
neskelig feilbarlig side – i en særegen sam-
tidighet med at de var mottagere av Guds
ufeilbarlige åpenbaring.

Men dette er et stort og omfattende
skriftsyns-program, som jeg ikke på noen
måte kan sies å ha gjort fyllest for i denne
artikkelen.
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Noter
1. Et representativt sitat: Nei til å studere ved NLA ... ”fordi jeg ikke ønsker å bruke fem år på å diskutere med
ulike professorer om Bibelens autoritet. Fordi jeg ikke ønsker å sitte på forelesning og høre blant annet: egentlig
kan vi ikke si at GT er Guds ord”. Eller: ”Bibelen gir ikke noe svar på hvordan jorden ble til”, ”Vi må formidle
annerledes på talerstolen enn som foreleser (Jes 53).” (student Kristoffer Nilsen (22) i Dagen 10.10.2013, min
utheving).
2. To representativ sitater: ”Jeg vil betrygge Dagens lesere om at NLA er en skole som tar Bibelen på alvor. Dette
kan jeg si fordi jeg har lært at sannhet ikke betyr sannhet. Jeg spurte nemlig en lærer om han mente at fedre-
historien (1. Mos. 12-50) var sann. Han svarte med et spørsmål: ”Hva er sannhet?” Jeg sa til ham med tanke
på fedrehistorien som hele Bibelen fremstiller som reell: ”Det som faktisk har skjedd. Reelle hendelser.” Men
det var ikke slik. Dette var visst en moderne definisjon av sannhet. Så hva sannhet virkelig er, vet jeg i sannhet
ikke.” ”At alle teologilærere ifølge Jakob 3:1 vil få en hardere dom, er ikke så nøye. Det står jo bare i Bibelen.



Det er ikke akkurat Guds ord heller.”(Martin Hjelvik i Dagen 28.10.2013, min utheving av et par svært ironiske
aspekter).
3. Se Dagen 22.04.2013.
4. Noen representative sitat-klipp: ”La meg gi noen eksempler fra undervisning og pensum:  Under et seminar
på NLA i fjor skulle lærerne Peder Solberg og Arve Brunvoll forklare hvordan Gud kunne ha befalt Israelsfolket
å gå til krig mot hedningene. De bortforklarte det ved å hevde at Bibelens ord om disse krigene ikke var historisk.
Bibelen taler om flere kriger, men ifølge disse lærerne hadde det aldri skjedd. Hvorfor sa de dette, når Bibelen
sier at det har skjedd? Fordi Bibelens tale ikke samsvarte med deres gudsbilde. Begrunnelsen de ga var at Gud
i NT var kjærlighet, men i GT opptrer han ikke slik, og dermed ble det enklest å hevde at deler av det GT sa
om Gud ikke var sant. Det var bare menneskeord.” ”Jeg håper at bedehusfolket ser at situasjonen på NLA ikke
er betryggende. Videre håper jeg også at eierorganisasjonene griper inn. Eller ønsker ImF og NLM å stå inne for
det jeg ovenfor har nevnt at NLA lærer? Ønsker disse organisasjonene at skolen deres skal lære at deler av Bibelen
bare er oppdiktet eventyr? Er eierorganisasjonene tilfreds med situasjonen på NLA?” (Student Asbjørn Berland
i Dagen 01.11.2013, mine uthevinger)
5. Odd Sverre Hove: ”Skriftsyn og skriftprinsipp”, Dagen 23.01.2014). Artikkelen konkluderte slik: ”De to-tre
studentene som siste høst startet den nye debatten om NLAs skriftsyn, ville nok ha gjort debattsituasjonen noe
klarere hvis de hadde sondret noe tydeligere mellom skriftprinsipp og skriftsyn. Debatten ville også ha tjent på
å være seg bevisst hvordan NLAs stiftere på 1960-tallet uttrykkelig ønsket å gi rom for begge de to skriftsyns-
typene som jeg her har beskrevet. Fordi begge i utgangspunktet oppfylte basiskravet om bibeltroskap.”
6. Jeg ble siden klar over at Berg her refererte til den store debatten mellom Ivar P. Seierstad og Carl Fr. Wisløff
i TTK 1937/38.
7. Ivar P. Seierstad: ”Forelesninger over bibelsyn og bibelforskning med henblikk på Det gamle testamentet”,
stensilat utgitt av Skrivestua MF, 1968.
8. Ole Øystese (red) Bibelsyn og Bibelgransking (Stavanger: Nomi forlag,1966).
9. Se for eksempel Carl Fr. Wisløff: ”Bibelkrisen og veien ut av den s 7 - 49 i boken Guds ord står fast, To fore -
drag om bibelspørsmål (Oslo: Lutherstiftelsen,1966).
10. Se for eksempel Leif M. Michelsens profilsering av skriftsynsarven fra Odland, Hallesby og Seierstad i artik-
kelen Leif M. Michelsen: ”Noen synspunkter på bibelforståelsens hovedproblemer” i Vår tid og Bibelens tale,
Utgitt i forbindelse med Lagets 50-års-jubileum (Oslo: Credo Forlag/Luther forlag 1974).
11. Carl Fr. Wisløff skrev selv akkurat dét i Guds ord står fast 1966 s 32, sitat: ”Om dette har det vært ført dis-
kusjon blant oss (TTK 1937/38). Men heller ikke med dette berører vi bibelkrisens egentlige grunn og vesen,
for de teologer det her er tale om, står sammen i tillit til det bibelske budskapet og de regner med Bibel-ordet
som inspirert, autoritativt budskap fra Gud ved profeter og apostler; derfor tror de også at det i NT er ett bud-
skap fra Gud, ikke mange varierende religiøse oppfatninger.”
12. Carl Fr. Wisløff, Guds ord står fast, s 50
13. Carl Fr. Wisløff, Martin Luthers teologi, En innføring (Oslo: Lunde forlag, 1983) s 54 og s 65.
14. Carl Fr. Wisløff: Den lutherske bekjennelse og katolisismen (Oslo: Luther Forlag,1980) s 63ff, sml; Carl Fr.
Wisløff: Nattverd og messe, En studie i Luthers teologi (Oslo: Pensumtjenesten, 1966) s 84ff; sml Arthur Berg:
Vi er alle prestar (Oslo: Indremisjonsforlaget, 1953).
15. Jeg står på dette punktet blant annet i gjeld til et lærerikt Luther-foredrag av NLAs professor dr. theol.
Oddvar Johan Jensen.
16.  ”Gottes Wort soll Artikel des Glaubens stellen und sonst niemand, auch kain Engel”/ ”Verbum Dei condat
articulos fidei et praeterea nemo, ne angelus quidem”, se Konkordieboken s 241, sml Bek Schr. 421, 20ff og 40f.
17. Sml artikkelserie på syv kronikker av Arthur Berg med tittelene ”Det protestantiske skriftprinsippet” og
”Det reformatoriske skriftprinsippet”, Dagen september og oktober 1976.
18. ”Den alminnelige og høyhellige generalsynoden i Trent ... bemerker at denne sannhet og lære fins i skrevne
bøker og i uskrevne tradisjoner (in libris scriptis et sine scripto traditionibus), som, etter at de hadde mottatt dem
av apostlene fra Kristi egen munn eller fra apostlene selv under Den Hellige Ånds diktat, er kommet ned til oss,
tradert (overlevert) så å si fra hånd til hånd. Og, idet man følger de orthodokse fedrenes eksempel, mottar og
ærer konsilet med like stor pietet og ærbædighet (pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur) både alle
bøkene fra Det gamle og Det nye testamentet (siden Gud er begges forfatter) og dertil de nevnte tradisjonene,
både de som handler om tro og de som handler om moral, slik som de ble diktert enten muntlig av Kristus eller
av Den Hellige Ånd og (slik de deretter) er blitt bevart ved en sammenhengende suksesjon (overlevering)” (Fra
Decretum de libris sacris et de traditionibus recipiendis, konsilets seksjon IV, 8. april 1546, gjengitt i Enchiridion
Symbolorum, p 1501, her sitert etter Chemnitz, Wisløff og Berg, med mine uthevinger).
19. ”Den hellige tradisjon og Den hellige skrift er altså nær forbundet og forenet, For begge, idet de springer
frem av samme guddommelige kilde, smelter på et vis sammen og arbeider mot det samme mål. Den hellige
skrift er nemlig Guds tale, forsåvidt som den er blitt skrevet ned under Den Hellige Ånds inspirasjon. Og
betrodd til apostlene av Kristus og Den Hellige Ånd fører Den hellige tradisjonen Guds ord i dets helhet videre
til apostlenes etterfølgere med det oppdrag at de i lyset fra Sannhetens Ånd trofast skal ta vare på det i sin for-
kynnelse, fremlegge det og utbre det. Dette innebærer at Kirkens skjønn om det åpenbarte ikke henter sin sikker-
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het fra Den hellige skrift alene. Derfor skal begge mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet”. (Dekretet
”Om Guds åpenbaring” 9, sitert etter den norske oversettelsen, med mine uthevinger). Sml Carl Fr. Wisløff:
”Vaticanum II” s 12ff og s 29f.
20. ”Den katolske kirkes katekisme”, populært kalt ”Voksenkatekismen”, utgitt på latin 1992 og på norsk ved
St. Olav forlag Oslo 1994 (ved pave Johannes Paul II og kardinal Josef Ratzinger). Her blir læren om skrift og
tradisjon som sideordnede metoder for overlevering av Guds åpenbaring gjentatt i pedagogisk form ved hjelp
av til dels ordrette sitater fra Tridentinerkonsilets og Annet Vatikankonsils dogmatiske formuleringer (se punk-
tene 80-83 på side 54f i den norske utgaven).
21. Fra fortalen til Epitomé, Konkordieboken s 388, sml s 423ff. sml Bek Schr. s 767, 1, 14-24, se også s  831ff.
22. Martin Chemnitz: Examination of the Council of Trent, Part 1, oversatt til engelsk av Fred Kramer (St. Louis:
Concordia, 1971), ss 35-216.
23. Resymert etter Kramers Chemnitz-oversettelse del I, s 217-307 sml Arthur Berg: ”Skrift og tradisjon i prote -
stantismen”, med appendix om Skrift og tradfisjon hos Martin Chemnitz s 28-31 i Hunnestad, Kvalbein og
Prestegård (red.) På Ordets Grunn, Festskrift til professor Carl Fr. Wisløff på 70-års-dagen 31. desembert 1978
(Oslo: Luther forlag, 1978).
24. Men det er viktig å være klar over forskjellene i skriftsyn mellom slike reformatorer som Zwingli, Calvin
og Luther. At de har det reformatoriske skriftprinsippet felles, betyr ikke at de har sammenfallende skriftsyn.
25. Skriftprinsippet er for eksempel formulert slik i Christian V's Norske Lov av 1687 (på modernisert norsk):
”Den Religion skal i Kongens Riker og Land alene tillates som stemmer overens med Den hellige bibelske skrift,
det apostoliske, nikenske og athanasianske symbol og den uforandrede, år 1530 overleverte Augsburgske bekjen -
nelse og Luthers Lille Katekisme.” (Erstattet på 1990-tallet av nye kirkerettsbestemmelser med omtrent samme
saklige innhold.)
26. Aksel Valen-Senstad kan sies å gi eksempel på dette i Eksistensialfilosofien som fundamentalontologi for
åpen baringsteologien, En analyse av grunnleggende eksistensialfilosofiske motiver i Rudolf Bultmanns teologiske
tenkning (Oslo: Universitetsforlaget, 1969).
27. Innenfor systematisk teologi vokste det på 1900-tallet frem en type motvilje mot prinsipp-begrepet og mot
å utstyre de dogmatiske lærebøkene med en ”prinsipplære”. I stedet foretrakk man å tale om ”prolegomena”.
I praksis viser det seg imidlertid at alle som tenker, organiserer tenkningen sin ved hjelp av prinsipper, dvs tanker
som styrer over, regulerer og organiserer de andre tankene i en tankerekke. Moderne politisk debatt snakker
beskjedent om ”føringer”. Men i praksis er det neppe annet enn fonetiske forskjeller mellom en ”føring” og et
”prinsipp”. Meningen med begrepet ”skriftprinsippet” er på samme måten bare å angi en avgjørende ”føring”
for kirkens dogmatiske og etiske erkjennelsesprosesser.
28. Sml det viktige Wisløff-sitatet anno 1966 i note 11.
29. Se Carl Fr. Wisløffs resymé av Odlands skriftsyn i Norsk Kirkehistorie III (Oslo: Lutherstiftelsen, 1966-71),
s 122ff.
30. Se Wisløff: Norsk Kirkehistorie III, side 121., sml Seierstad i TTK 1938 s 197.
31. Se Seierstad i TTK 1937 s 165 sml Wisløff-sitatet i note 11.
32. Se Ole Hallesby, Den Kristelige Troslære, del I Principlæren (Kristiania: Lutherstiftelsen, 1920), s 185f.
33. TTK 1938, s 133ff.
34. Det var først på 1970-tallet man kunne spore tegn til en ny og annerledes tankeretning hos Wisløff, sam-
menlignet med sitatet i note 11. Da var MF i mellomtiden blitt splittet i lærerrådsuttalelsene om kvinnelige 
prester 1972/73, med en tydelig og helt avgjørende skriftsynsforskjell i bunnen. Og i Danmark opprettet man
i København Dansk Bibelinstitutt med et statuttfestet ufeilbarlighets-basert skriftsyn som plattform. Som kir-
kelig medarbeider i Vårt Land vinteren 1973/74 videreformidlet jeg til norske lesere Wisløffs uttalelser i
Kristeligt Dagblad om at man ved et nyopprettet teologisk fakultet burde basere det på Bibelens ufeilbarlighet.
Sml Leiv Aalens krasse kommentarer til dette punktet hos Wisløff i Leiv Aalen: ”Hilsen til en kollega”, i Austad
og Wiigen (red) Tro og Norm, Festskrift til professor dr. philos & theol. John Nome på 70-års-dagen den 2. okto-
ber 1974 (Oslo: Luther forlag, 1974), s 211ff. Sml Arne Helge Teigen: ”Carl Fredrik Wisløffs skriftsyn”
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0ZW9sb2dpdGVpZ2Vuf
Gd4OjVkNTBjMzMyNDIzMTdhMDk (27.01.2015).
35. Se f eks Principlæren s 180. 
36. Principlæren s 189ff.
37. Principlæren s 194ff.
38. Principlæren s 188.
39. Sml FBBs nyeste skriftsynserklæring: http://www.fbb.nu/artikkel/bibelen-som-guds-ord (27.01.2015).
40. TTK 1937 s 165
41. TTK 1938 s 188ff og især side 196ff
42. Skriftens selvvitnesbyrd er lærerikt gjennomgått av blant andre John  Nome og Nils Ove Rasmussen (= Vigilius).
Se John Nome: ”Skriftens inspirasjon og autoritet” i Ole Øystese: op. cit. ss 63-86. Se Nils Ove Rasmussen:
”Bibelens syn på seg selv” i Hunnestad, Kvalbein og Prestegård: op. cit. ss 32-46.



43. Med stikkord-begrepet ”Skriftens faktiske beskaffenhet” sikter jeg (med Hallesby) til hele bredden av sær -
trekk som møter oss i arbeidet med å studere Bibelen. Det gjelder blant annet GTs tekstkilder: TM-tradisjonen
vs LXX vs Samar vs Pesjitta/Syriaca vs Qumran osv. NTs tekstkilder: nærmere 6000 håndskrifter: papyri, uncia-
ler, minuskler, kirkefedresitater, lectionarier, osv. Sitatproblemene mellom GT og NT. Det synoptiske problemet.
Og videre: kildesondringsspørsmålene, de tradisjonshistoriske spørsmålene, de redaksjonshistoriske spørsmåle-
ne, de litterærkritiske spørsmålene ... osv osv. Skriften kommer i praksis til oss med en lang rekke slike ”ytre”
kjennetegn fra hagiografenes og tradentenes hender på å ha et umiskjennelig menneskelig opphav. Slike ting bør
tenkes sammen med det som sies om Skriftens hellighet og guddommelighet i de klassiske selvvitnesbyrd-teks-
tene.
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Hva kjennetegner et 
evangelikalt bibelsyn?

Utdrag fra sentrale Lausannedokumenter

Lars Dahle
Førsteamanuensis i systematisk teologi, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

lars.dahle@nla.no

Innledning
Etableringen av Norsk Lærerakademi
(NLA) som strategisk pedagogisk initiativ
på 1960-tallet kan beskrives som et felles-
prosjekt mellom ulike konservative norske
teologiske tradisjoner, med den norske lags-
bevegelsen som en sentral fellesarena. Teo -
lo ger som Ole Hallesby og Carl Fr. Wisløff
synes å ha vært sentrale inspiratorer i tidlig
fase.1 Samtidig har NLA gjennom historien
vært preget av en bredde av teologiske
impulser, ikke minst med luthersk fortegn. 

Det er verdt å merke seg at Hallesby og
Wisløff begge hadde et sterkt og omfat-
tende engasjement både i den norske og i
den internasjonale studentlagsbevegelsen.
Begge sto sentralt i opprettelsen av Inter -
national Fellowship of Evangelical Stu d -
ents (IFES) i 1947 og hadde dermed en di -
rekte tilknytning til et sentral internasjo-
nalt evangelikalt2 nettverk. Det betød også
at begge sto sammen om følgende skrift-
syn i IFES’ trosgrunnlag (Doctrinal Basis):
”The divine inspiration and entire trust-
worthiness of Holy Scripture, as original-
ly given, and its supreme authority in all
matters of faith and conduct.”3

I denne artikkelen fokuserer jeg på
Lau sannebevegelsens bibelsyn som repre-
sentativt for internasjonal evangelikal teo-
logi, misjon og kirkeliv. Det er her verdt å
merke seg at innflytelsen fra IFES var ty -

de lig allerede fra Lausannebevegelsens be -
gyn nelse: 

In Lausanne 1974, according to
church historian Ian Rennie, over
fifty percent of platform speakers
had a background in an IFES move-
ment. In 2010 [in Cape Town] the
proportion was equally high.4

Det er rimelig å anta at tilsvarende forbin-
delseslinjer kan trekkes historisk mellom
den norske lagsbevegelsen og norsk enga -
sjement i den internasjonale Lausanne be -
vegelsen. 

Seks av syv nåværende NLA-eiere5 er
medlemmer av NORME, en paraplyorga-
nisasjon for norske misjonsorganisasjoner
som er tilknyttet både Lausanne beve gel sen
og den evangeliske alliansen (World Evan -
ge lical Alliance).6 Den tydelige tilknyt-
ningen til Lausanne på eiersiden, gjør det
naturlig å inkludere en dokumentasjon av
Lausannebevegelsens bibelsyn i dette
tema nummeret. Dette skjer gjennom noen
utdrag fra sentrale Lausanne dokumenter,
som på denne måten gjøres mer tilgjenge-
lig med tanke på videre refleksjon over og
arbeid med aktuelle bibelsynsspørsmål.

Som tillitsvalgt i den internasjonale Lau -
sannebevegelsen7 har jeg et personlig og
forpliktende forhold til bevegelsens tre
grunnlagsdokumenter, altså med andre ord
til Lausannepakten (1974), Manila mani -



festet (1989) og Cape Town-erklæringen
(2011). Samtidig har jeg gjort Lau san ne -
bevegelsens teologi og missiologi til gjen-
stand for forskning, noe som særlig kom-
mer til uttrykk i mine artikkelbidrag i The
Lausanne Movement: A Range of Per -
spec tives.8

Lausannepakten
Den engelske anglikanske presten, bibel-
læreren og misjonslederen John Stott var
hovedforfatter til Lausannepakten. Dette
historiske grunnlagsdokumentet har hatt
en sentral rolle for evangelikale ledere,
organisasjoner og menigheter verden
over:

First, the actual statements in the
covenant have proved to contain
essential elements for a theological
identity as an evangelical. Second -
ly, the covenant has functioned as a
unique organizational resource,
both as a faith basis for many evan-
gelical organizations and agencies,
and as a theological platform for
evangelical partnerships. Thirdly, the
concept of evangelization in the
covenant combines a clear focus on
evangelism with a holistic appro -
ach and emphasis.9

Paragrafen om bibelsyn er et av Lau san -
nepaktens mest kjente punkt. Her beskri-
ves hva som av mange er blitt omtalt som
sentrale kjennetegn for et evangelikalt
bibelsyn.10

2. Bibelens autoritet og kraft
Vi fastholder både Det gamle- og
Det nye testamentets guddommeli-
ge inspirasjon, sannhet og autori-
tet. I sin helhet er disse skrifter det
eneste skrevne Guds ord, uten feil i
alt det slår fast og den eneste ufeil-
barlige norm for lære og liv. Vi slår
også fast at Guds ord har kraft til å
fullføre hans frelsesplan. Bibelens
bud skap er rettet til hele menneske-
heten. For Guds åpenbaring i Kris -
tus og i Skriften er uforanderlig.

Gjen nom den taler Den Hellige Ånd
også i dag. Han opplyser Guds folk
i enhver kultur, slik at det med egne
øyne på ny kan oppfatte Ordets
sannhet. På den måten avdekkes sta -
dig mer av Guds mangesidige vis-
dom for hele kirken. (2. Tim. 3,16;
2. Pet. 1,21; Joh. 10,35; Es. 55,11;
1. Kor.1,21; Rom. 1,16; Matt.
5,17-18; Jud.3; Ef. 1,17-18,3,10 og
18)11

The Lausanne Covenant: An
Exposition and Commentary
En rekke sentrale misjonsteologiske og
misjonsstrategiske spørsmål er blitt drøf-
tet av Lausannebevegelsen i en serie med
temahefter som er kalt Lausanne Occa -
sio nal Papers (LOP). Vi finner en forholds -
vis omfattende utleggelse av Lausanne -
paktens bibelsynsparagraf i Lausanne
Occa sional Paper 3. Dette temaheftet ble
skrevet i 1975 av John Stott, med tittelen
The Lausanne Covenant: An Exposition
and Commentary. 

Her møter vi en klassisk redegjørelse
om bibelsyn av Lausannepaktens forfat-
ter, preget av Stotts sedvanlige kombina -
sjon av konsise og balanserte formule-
ringer. Teksten foreligger kun på engelsk,
og i det følgende inkluderer jeg hele Stotts
utleggelse av Lausannepaktens paragraf 2.

It may seem strange that the Lau -
sanne Covenant, which is primarily
concerned with worldwide evange-
lization, should include a statement
about biblical authority and indeed
emphasize it by putting it in such a
prominent place, second only to the
doctrine of God. But this faithfully
reflects the Congress program in
which the first Biblical Foundation
Paper was entitled ”Biblical Autho -
rity and Evangelism.” Dr. Susumu
Uda began, ”The problem of autho -
rity is the most fundamental prob -
lem that the Christian Church al -
ways faces.” Both evangelism and
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the nurture of converts involve 
teaching and therefore raise the
question, ”What shall we teach?”
As Dr. Francis Schaeffer wrote in
his later paper, “The Gospel we
preach must be rich in content.”
And this content must be biblical
content. The Covenant concentra-
tes on three features of the Bible—
its authority, its power and its inter-
pretation.

A. The Authority of the Bible
What is meant by ”the Bible” is
both Old and New Testament
Scrip  tures in their entirety, and
these are described as the only
writ ten Word of God. Scripture is
”the Word of God” because God
”spoke” it (Heb. 1:1,2; I Thess.
2:13); it is his ”written Word” for
he then caused it to be recorded
for the instruction of later genera-
tions (Rom. 15:4; I Cor. 10:6,11; 
I Tim. 3:14,15); and it is his ”only”
written Word, for we cannot ac -
cept the so called sacred scriptures
of other religions (e.g., the Koran
or the Book of Mormon) as hav -
ing come out of the mind and
mouth of God. Three words are
used to define more clearly the
divine origin of Scripture—inspi-
ration, truthfulness and authority. 
(i.) Inspiration. This does not mean
that God somehow breathed into
words which had already been writ -
ten, or into the writers who wro te
them, but rather that the words
themselves were ”God-breathed”
(II Tim. 3:16, literally). Of course,
they were also the words of men
who spoke and wrote freely. Yet
these men were ”moved by the
Holy Spirit” (II Pet. 1:21) to such
an extent that it could be said of
their words ”the mouth of the Lord
has spoken it” (Isa. 40:5).

(ii.) Truthfulness. Since Scripture is
God’s Word written, it is inevitably
true. For ”God is not man that he

should lie” (Num. 23:19). On the
cont rary, as Jesus himself said in
pray er to the Father, ”Thy word is
truth” (John 17:17). And since it is
true, it is without error in all that it
affirms. Notice the careful qualifi-
cation. For not everything contain -
ed in Scripture is affirmed by Scrip -
ture. To take an extreme example,
Psalm 14:1 contains the statement
”there is no God.” This statement
is false. But Scripture is not affir-
ming it. What Scripture affirms in
that verse is not atheism, but the
folly of atheism, ”The fool says in
his heart, ‘There is no God’.” It is
important, therefore, in all our
Bible study to consider the inten-
tion of the author, and what is
being asserted. It is this, whatever
the subject of the assertion may be,
which is true and inerrant. 

(iii.) Authority. The order of the
three words is logical. It is the divine
inspiration of Scripture which has
secured its truthfulness, and it is be -
cause Scripture is truth from God
that it has authority over men. In -
deed (echoing the Westminster Con -
fession) it is the only infallible rule
of faith and practice. Different
chur ches value secondary rules
(creeds, con fessions and traditions)
to go vern their faith (what they
believe and teach) and their practi-
ce (what they do), but Scripture is
the only infallible rule to whose
authority therefore all churches
should humb ly bow. Jesus himself,
in his controversy with the
Pharisees, made it plain that eccle-
siastical traditions must always be
subservient to Scrip ture, because
the former are man’s words, while
the latter is God’s (Mark 7: 1-13).
Indeed, Jesus’ own reverent sub-
mission to the Old Tes tament
Scriptures and his provision for the
New Testament Scriptures by his
appointment of the apostles are
together one of the principal rea -
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sons for our own acceptance of the
authority of Scripture. The di sciple
is not above his master.

B. The Power of the Bible
We also affirm the power of God’s
Word to accomplish his purpose…
God’s words are not like our words.
Human words are often as feeble as
the breath with which they are spo-
ken. But when God speaks he acts.
His Word never returns to him
emp ty, but always accomplishes his
purpose (Isa. 55:11). For example,
it was by his Word that he created,
”God said and it was so” (Gen. 1:9,
and throughout the chapter). ”He
spo ke, and it came to be” (Psa.
33:6,9).

What is true of creation is equally
true of his purpose of salvation.
The Gospel itself is ”the power of
God for salvation to everyone who
has faith” (Rom. 1:16). Man can-
not save himself by his own wisdom.
Instead, it pleases God ”through
the folly of what we preach to save
those who believe” (I Cor. 1 :21).
Not that we should separate the
power of God’s Word from the
power of God’s Spirit. The Spirit
uses the Word, and speaks and acts
through it (e.g., I Cor. 2:1-5; I
Thess. 1:5; I Pet. 1:12). Scripture is
rich in the metaphors with which it
indicates the power of the Word in
the hand of the Spirit (e.g., Jer.
23:29 ”fire” and ”hammer”; Eph.
6:17 and Heb. 4:12 ”sword”; I Pet.
1:23 and Jas. 1:21 ”seed,” etc.).
This assurance should give great
con fidence to all Christians who in
their preaching and witnessing
handle Scripture faithfully and
humb ly.

C. The Interpretation of the Bible
The last four sentences of the
paragraph touch upon an impor-
tant paradox regarding our under-
standing of God’s Word. On the
one hand, the message of the Bible

is exactly the same for all men in
all places and at all times. Its rele-
vance is not limited to any particu-
lar generation or any particular cul -
ture. On the contrary, it is addres-
sed to all mankind. This is because
God’s revelation in Christ and in
Scripture is unchangeable. As Je -
sus said, it ”cannot be broken”
(John 10:35, cf., Matt. 5:17,18). It
has been delivered to us ”once for
all” unalterably (Jude 3). And be -
ing God’s truth it possesses a mar-
velous universality. As through it
the Holy Spirit still speaks today,
it has a message for everybody
everywhere.
On the other hand, its inalterability
is not a dead, wooden, colorless uni -
formity. For as the Holy Spirit used
the personality and culture of the
writers of his Word in order to con-
vey through each something fresh
and appropriate, so today he illu-
mines the minds of God’s people in
every culture to perceive its truth
freshly through their own eyes. It is
he who opens the eyes of our hearts
(Eph. 1:17,18), and these eyes and
hearts belong to young and old, 
La tin and Anglo-Saxon, African,
Asian and American, male and fe -
male, poetic and prosaic. It is this
”magnificent and intricate mosaic
of mankind” (to borrow a phrase
of Dr. Donald McGavran’s) which
the Holy Spirit uses to disclose from
Scripture ever more of the many-
colored wisdom of God (a literal
trans lation of Eph. 3:10). Thus the
whole church is needed to receive
God’s whole revelation in all its
beauty and richness (cf., Eph. 3:18
”with all the saints”).12

Det er verdt å merke seg at Lau san -
nebevegelsen aldri har arrangert en kon-
sultasjon som kun har hatt bibelsyn som
tema. Dermed er det heller ikke gitt ut no -
en LOP som har fokusert på bibelsyns -
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spørsmål. Derfor er avsnittet ovenfor (fra
LOP 3) den fyldigste og mest presise rede -
gjørelsen for bevegelsens bibelsyn som
foreligger i et offisielt Lausanne doku ment. 

Manilamanifestet
Lausanne arrangerte sin andre globale
kon gress i 1989 i Manila. Kongressens
hoveddokument ble publisert under titte-
len Manilamanifestet, igjen med John Stott
som hovedforfatter. Manifestet ”is essen-
tially an elaboration of the Lausanne Co -
ve nant fifteen years earlier”.13 

Bibelsynsspørsmål var ikke i fokus un -
der denne andre kongressen og Lausanne -
paktens bibelsynsparagraf er derfor ikke
videreutviklet. Det er allikevel naturlig å
inkludere de tre første av de såkalte be -
kreftelsene (”affirmations”). Her synlig -
gjøres den nære sammenhengen mellom
de to første kongressene, også når det
gjelder bibelsyn:

1. We affirm our continuing com-
mitment to the Lausanne Covenant
as the basis of our cooperation in
the Lausanne movement.

2. We affirm that in the Scriptures
of the Old and New Testaments
God has given us an authoritative
disclosure of his character and will,
his redemptive acts and their mea-
ning, and his mandate for mission.

3. We affirm that the biblical gospel
is God’s enduring message to our
world, and we determine to defend,
proclaim and embody it.14

Cape Town-erklæringen
Den tredje globale Lausannekongressen
ble arrangert i 2010 i Cape Town. Kon -
gressen hadde et fokus på den globale
misjonsoppgaven, denne gang formulert
som det ”å bære vitnesbyrd om Jesus
Kristus og alt han lærte – blant alle folk,
på alle samfunnets områder, samt på idee-
nes område”.15

Lausannes internasjonale ledelse (sær-
lig representert ved Doug Birdsall og Lind -
say Brown) og bevegelsens teologiske 
ar beids gruppe (TWG) forberedte i en år -
rekke kongressens hoveddokument gjen-
nom omfattende høringer og publisering
av flere arbeidsdokumenter. Leder for
TWG var den britiske GT-teologen og
missiologen Chris Wright, som også ble
Cape Town-erklæringens hovedforfat-
ter.16 Dette dokumentet er Lausanne beve -
gelsens veikart i inneværende tiår og be -
står av to deler. Mens første del er utfor-
met som en evangelikal bekjennelse, er
andre del et kall til misjonal handling.

Avsnittet om bibelsyn er hentet fra do -
ku mentets første del. Her brukes bibelsk
pakts-terminologi, med utgangspunkt i
ut sagnet ”Vi elsker fordi Gud elsket oss
først.” Dette etterfølges av utsagn om at
”vi elsker Den Treenige Gud, vi elsker Fa -
deren, Sønnen og Den Hellig Ånd”, samt
at ”vi elsker Guds ord” (”God’s Word”)
og ”Guds verden” (”God’s World”).Til
slutt i første del av erklæringen vektlegges
at ”vi elsker Guds evangelium, Guds folk
og Guds misjon”.

Dette gir konteksten for følgende sen-
trale avsnitt i Cape Town-erklæringen om
bibelsyn:

6. Vi elsker Guds ord
Vi elsker Guds ord i Det gamle og
Det nye testamentes skrifter og
gjen tar salmistens glade jubel over
Toraen: ”Jeg elsker dine budord mer
enn gull … Å, som jeg elsker din
lov.” Vi mottar hele Bibelen som
Guds ord, inspirert av Guds Ånd,
talt og skrevet ned av menneskelige
forfattere. Vi bøyer oss for den som
høyeste og eneste autoritet, som
styrer vår tro og vår handling. Vi
vitner om Guds ords kraft til å full-
føre hans frelsesplan. Vi slår fast at
Bibelen er Guds endegyldige skrev-
ne ord, som ikke blir overgått av
noen annen senere åpenbaring,
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men vi gleder oss også over at Den
hellige ånd opplyser Guds folks tan -
ker slik at Bibelen fortsetter å tale
Guds sannhet på nye måter til men-
nesker i alle kulturer.

A. Den personen Bibelen åpenbarer.
Vi elsker Bibelen som en brud els-
ker brevene fra sin ektemann, ikke
for papiret de er skrevet på, men
for personen som taler gjennom dem.
Bibelen gir oss Guds egen åpenba-
ring av hans identitet, karakter,
hen sikter og handlinger. Den er det
primære vitnesbyrdet om Herren
Je sus Kristus. Når vi leser den, mø -
ter vi ham med stor glede ved hans
Ånd. Vår kjærlighet til Bibelen er et
uttrykk for vår kjærlighet til Gud.

B. Den historien Bibelen forteller.
Bibelen forteller den universelle be -
retning om skapelse, fall, forløsning
i historien og nyskapelse. Den ne
overordnede fortellingen gir oss vår
helhetlige og sammenhengende bi -
belske virkelighetsforståelse og for-
mer vår teologi. I sentrum av denne
fortellingen står frelsesbegivenhete-
ne i Kristi død og oppstandelse som
et klimaks og utgjør kjernen i evan-
geliet. Det er denne fortellingen (i
Det gamle og Det nye testamente)
som forteller oss hvem vi er, hvor-
for vi er her, og hvor vi skal. Denne
fortellingen om Guds misjon defi-
nerer vår identitet, driver vår mi -
sjon, og forsikrer oss om at avslut-
ningen er i Guds hender. Denne for-
tellingen må forme Guds folks
hukommelse og håp og styre inn-
holdet i deres evangeliserende vit-
nesbyrd slik det gis videre fra gene-
rasjon til generasjon. Vi må gjøre
Bibelen kjent med alle mulige mid-
ler, for dens budskap er for alle
mennesker på jorden. Vi forplikter
oss derfor på ny til å fortsette arbei-
det med å oversette, utbre og
undervise i Skriften i alle kulturer
og på alle språk, også dem som i
hovedsak er muntlige eller ikke har
noe skriftspråk.

C. Den sannheten Bibelen lærer.
Hele Bibelen lærer oss hele Guds
råd, den sannhet Gud vil vi skal
kjen ne. Vi bøyer oss for den som
sann og pålitelig i alt den slår fast,
for den er ordet fra den Gud som
ikke kan lyve og ikke svikter. Den
er klar og tilstrekkelig til å åpenba-
re veien til frelse. Den er grunnlaget
for å utforske og forstå alle dimen -
sjonene av Guds sannhet. Vi lever
imidlertid i en verden full av løgn
og avvisning av sannheten. Mange
kulturer viser en dominerende rela-
tivisme som fornekter at det finnes
noen absolutt sannhet, eller at det
er mulig å kjenne sannheten. Der -
som vi elsker Bibelen, må vi reise
oss til forsvar for dens krav på
sann het. Vi må finne nye måter å
uttrykke Bibelens autoritet på i alle
kulturer. Vi forplikter oss igjen til å
kjempe for å forsvare Guds åpen-
barings sannhet som en del av det
kjærlighetsarbeidet vi gjør for Guds
ord.

D. Det liv som Bibelen krever. 
”Ordet er deg ganske nær, i din
munn og i ditt hjerte, så du kan leve
etter det.” Jesus og Jakob kaller oss
til å gjøre det ordet sier, ikke bare
høre det. Bibelen beskriver en livs-
kvalitet som skulle kjennetegne den
troende og samfunnet av troende.
Fra Abraham via Moses, salmiste-
ne, profetene og Israels visdom, og
fra Jesus og apostlene lærer vi at en
slik bibelsk livsstil omfatter rettfer-
dighet, barmhjertighet, ydmykhet,
integritet, sannferdighet, seksuell
renhet, gavmildhet, vennlighet, selv -
fornektelse, gjestfrihet, tilgivelse,
glede, tilfredshet og kjærlighet, at
man skaper fred, at man ikke gjen -
gjelder eller hevner seg, at man gjør
godt – alt dette forent i et liv med
tilbedelse, lovprisning og trofasthet
mot Gud.

Vi bekjenner at vi lettvint sier at vi
elsker Bibelen uten å elske det livet
den lærer oss – et liv som koster noe

124 Hva kjennetegner et evangelikalt bibelsyn?

Theofilos Supplement  vol. 7 nr. 1 2015



i praktisk lydighet mot Gud gjen-
nom Kristus. Men ”ingenting er en
bedre anbefaling av evangeliet enn
et forvandlet liv, og ingenting
bring  er det mer i vanry enn mang-
lende sammenheng mellom liv og
lære. Vi er pålagt å leve på en måte
som er verdig Kristi evangelium, ja,
til og med å være en pryd for det og
øke dets skjønnhet ved hellige liv.”
For Kristi evangeliums skyld for-
plikter vi oss derfor på ny til å bevi-
se vår kjærlighet til Guds ord ved å
tro og adlyde det. Det er ingen
bibelsk misjon uten en bibelsk livs-
førsel.17

Dette avsnittet om bibelsyn er en videre -
utvikling av Lausannepaktens skriftsyns -
paragraf, med vekt på henholdsvis ”per-
son, historie, sannhet og liv”. Det er også
grunn til å merke seg at allerede her i
dokumentets første del reises en rekke
misjonsstrategiske spørsmål.

Cape Town-erklæringens andre del
inne holder et kall til handling, med ut -
gangspunkt i seks ulike temaer. Det fjerde
temaet dreier seg om ”å forstå Kristi vilje
for verdens evangelisering”, med fokus på
”unreached and unengaged peoples”.
Her nærmer vi oss et meget sentralt punkt
i Lausannebevegelsen, og i tilknytning til
dette punktet nevnes en rekke misjons-
strategiske spørsmål som har å gjøre med
”Bible poverty”, ”Bible translations”,
”Bib le ignorance” og ”Bible literacy”. 

1. Unådde og uengasjerte folk
Guds hjerte lengter etter at alle fol-
keslag skal ha tilgang til kunnska-
pen om Guds kjærlighet og hans
frelsesverk i Jesus Kristus. Vi erkjen -
ner med sorg og skam at det er tu -
sener av folkegrupper i hele verden
hvor denne tilgangen ennå ikke er
muliggjort gjennom et kristent vit-
nesbyrd. Dette er folk som er unåd-
de, i den betydning at det ikke er
noen kjente troende og ingen kirke
blant dem. Mange av disse folkene

er også uengasjert i den forstand at
vi for tiden ikke kjenner til noen
kirker eller misjonsorganisasjoner
som i det hele tatt forsøker å dele
evangeliet med dem. Det er faktisk
bare en liten prosentdel av kirkens
ressurser (menneskelige og materi-
elle) som blir rettet mot de minst
nådde folkeslagene. Per definisjon er
disse folkeslagene slik at de ikke vil
invitere oss til å komme med de
gode nyhetene, siden de ikke vet noe
om dem. Deres eksistens blant oss i
vår verden 2000 år etter at Jesus
befalte oss å gjøre alle folkeslag til
disipler, utgjør ikke bare en dom
over vår ulydighet og en form for
åndelig urettferdighet, men også et
taust ”makedonsk kall”.

La oss stå opp som den verdensvide
kirke for å møte denne utfordring-
en og:

A. omvende oss fra å være blinde
for at så mange unådde folkeslag
fremdeles finnes i vår verden og fra
vår mangel på hast når det gjelder å
dele evangeliet blant dem.

B. fornye vår forpliktelse til å gå til
dem som ennå ikke har hørt evan-
geliet, engasjere oss dypt i deres
språk og kultur, leve evangeliet blant
dem i inkarnert kjærlighet og offer-
villig tjeneste, formidle Herren Jesu
Kristi lys og sannhet i ord og gjer-
ning, og vekke dem ved Den hellige
ånds kraft for Guds overraskende
nåde.

C. ta sikte på å utrydde bibelfattig-
dom i verden, for Bibelen er fortsatt
nødvendig for evangelisering. For å
gjøre dette må vi:

1) fremskynde oversettelsen av
Bibelen til språket til de folkene
som ennå ikke har noen del av
Guds ord på sitt morsmål,
2) gjøre Bibelens budskap vidt til-

gjengelig ved hjelp av muntlige
midler. (Se også Muntlige kulturer
nedenfor.18)

D. ta sikte på å utrydde bibeluvi-
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tenhet i kirken, for Bibelen er fort-
satt nødvendig for å gjøre troende
til disipler etter Kristi forbilde. 
1) Vi lengter etter å se hele Guds

kirke bli grepet av en en ny overbe-
visning om den sentrale nødvendig-
het av bibelundervisning for kirkens
vekst i tjeneste, enhet og modenhet.
Vi gleder oss over gavene til alle
dem som Kristus har gitt til kirken
som pastor-lærere. Vi vil gjøre alt
for å finne dem og oppmuntre,
trene og støtte dem i forkynnelsen
og undervisningen i Guds ord. Når
vi gjør dette, må vi imidlertid for-
kaste den type klerikalisme som be -
grenser tjenesten med Guds ord til
noen få betalte profesjonelle eller til
formell forkynnelse på kirkelige
pre kestoler. Mange menn og kvin-
ner som klart er utrustet med gaver
til å være hyrder og lærere for Guds
folk, utøver sine gaver på en ufor-
mell måte eller utenom offisielle
kir ke samfunnsstrukturer, men med
en åpenbar velsignelse fra Guds Ånd.
Disse trenger også å bli anerkjent,
oppmuntret og utrustet på rett må -
te for å formidle Guds ord. 

2) Vi må fremme bibelkunnskap
blant den generasjonen som bruker
digital kommunikasjon fremfor bø -
ker, ved å oppmuntre til digitale me -
toder for å studere Bibelen induk -
tivt med samme dybde som for
tiden krever papir, penn og blyant.

E. La oss bevare plasseringen av
evangelisering i sentrum av den
fullt integrerte bredden i all vår mi -
sjon siden evangeliet selv er kilden,
innholdet og autoriteten i all bi -
belsk gyldig misjon. Alt vi gjør, bør
være både en legemliggjørelse og en
forkynnelse av Guds kjærlighet og
nåde og hans frelsesverk i Jesus
Kristus.19

Dette avsnittet i Cape Town-erklæringen
illustrerer at skriftsynet i Lausanne beve -
gelsen hverken kan ses isolert fra misjons-
teologiske og misjonsstrategiske anliggen-
der eller fra bibelglede og praktisk bibel -
bruk.Det bør nevnes at Lausanne beve gel -
sen særlig siden Cape Town-kongressen
har lagt stor vekt på å stimulere til felles
induktivt bibelstudium eller ”manuscript
Bible study” (se også vedlegg til denne
artik kelen). Ofte brukes begrepet ”Scrip -
ture Engagement” for å fange inn arbeid
med bibelspredning, bibelmarkeringer og
bibelbruk.20

Veikart
Vi har allerede nevnt at Lausanne beve -
gelsen mener at Cape Town-erklæringen
er velegnet som veikart i ulike evangelika-
le sammenhenger. I forordet uttrykkes
det te på følgende måte:

What are our hopes for The Cape
Town Commitment? We trust that
it will be talked about, discussed, and
afforded weight as a united state-
ment from evangelicals globally; that
it will shape agendas in Christian
ministry; that it will strengthen
thought-leaders in the public arena,
and that bold initiatives and part-
nerships will issue from it.21

Dette gjelder også i forhold til bibelsyn,
bibeltolkning, bibelbruk eller bibelspred-
ning. Forhåpentlig kan denne artikkelen
bidra til å gjøre Lausannes rike ressurser
enda mer tilgjengelig for videre arbeid,
refleksjon og debatt.22
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Vedlegg:23

Introduction to Inductive Bible Study

Goals
1.  Discover what a biblical author intended to communicate to his original audience.
2.  Encounter Jesus and be transformed by his Word.

Implications
1. God works through human authors who made choices of words, phrases, 

illustrations, etc.
2.  Studying the Bible is a cross-cultural experience for us because we don’t live in 

the ancient world that the original audience did.
3.  It takes effort and humility to think about the author and audience rather than

expect the Bible to be written directly for us.

Three steps
•  Observation – What does the text say?
•  Interpretation – What does the text mean?
•  Application – How does the text speak to my life?

Observation
Look for 7 FACT-finding questions – questions to determine…

•  the SETTING or CONTEXT – Who? Where? When?
•  the EVENT or IDEA – What? How? Why?
•  the RESULT or CONSEQUENCE – So?
• word RELATIONSHIPS – repetitions, similarities, contrasts, cause to effect, 

general to particular, particular to general, etc.
•  LOGICAL CONNECTORS – but, for, therefore, so that, because, if … then.
•  UNITS of thought – change in location, time, theme, characters, thoughts or actions.
•  Old Testament QUOTES or allusions.  

Interpretation
1. Ask good questions:

• Use the language of the text.
• Include in your question the issue that troubles or intrigues you.
• Refer to the original audience.

2. Answer your questions from the text:
• Use the immediate context to define meanings.
• Develop theories that hold multiple observations together.
• Use cultural and historical background to answer through the lens of the 
author and original audience.

3. Summarize the core message.
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Application
•  Pray for the Holy Spirit to lead you.
•  Turn the main point(s) into questions for reflection.
•  Look for places in your life that are similar to one of the characters or the situation.
•  Look for promises, commands and / or an example to follow or avoid.
•  Be specific.
•  Choose an action that you can take in the next two days.
•  Share your insights / plans with another.

Noter
1. Se Odd Sverre Hoves forumartikkel i denne artikkelsamlingen: ”Debatten om NLAs skriftsyn vinteren 2013-2014.
Noen personlige observasjoner.”
2. For en forklaring av begrepet ”evangelikal”, se M. S. Dahle, L. Dahle og K. Jørgensen, ”Introductory Chap ter:
Evangelical Perspectives on Mission – from Lausanne to Cape Town”, i M. S. Dahle, L. Dahle og K. Jørgensen
(red) The Lausanne Movement: A Range of Perspectives (Oxford: Regnum Books International, 2014), 1-10.
Boka er tilgjengelig online som ”free download for personal use”:
http://www.ocms.ac.uk/regnum/downloads/The_Lausanne_Movement-Final-WMF.pdf.
3. http://ifesworld.org/en/our-beliefs. Den norske lagsbevegelsen har først i senere tid utarbeidet sitt trosgrunn-
lag. Punktet om bibelsyn er formulert slik: ”2. Bibelen er Guds pålitelige ord. Skriften alene er den avgjørende
norm i alle spørsmål om tro og liv. Alt Bibelen slår fast som sant, er bindende for Kristi kirke. Bibelen forstås
ut fra sitt eget vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans frelsesverk. Guds ord både avslører synden og setter men-
nesker fri. Slik er Ordet Åndens middel til å skape sann tro på Jesus Kristus.”
(http://www.nkss.no/wp-content/uploads/sites/2/2013/08/lover_trosgrunnlag_etiske-retningslinjer.pdf) 
4. Julia Cameron, ”John Stott and the Lausanne Movement: A Formative Influence” i Margunn S. Dahle, L. Dahle
og K. Jørgensen (red.) The Lausanne Movement: A Range of Perspectives (Oxford: Regnum Books international,
2014), 63 (fotnote 11). 
5. NLA har følgende eiere: NLM, Normisjon, NMS, ImF, NKSS/Laget, Søndagsskolen Norge, Frikirken. Av
disse er det kun Søndagsskolen Norge som ikke er medlem i NORME.
6. WEA har følgende formulering om bibelsyn i sitt trosgrunnlag: ”We believe in the Holy Scriptures as origi-
nally given by God, divinely inspired, infallible, entirely trustworthy; and the supreme authority in all matters
of faith and conduct.” (http://www.worldea.org/whoweare/statementoffaith) 
7. I oktober 2013 ble jeg utnevnt til ”Lausanne Senior Associate for Media Engagement”.
8. Det henvises til følgende artikler i The Lausanne Movement: A Range of Perspectives: ”Introductory Chapter:
Evangelical Perspectives on Mission – from Lausanne to Cape Town” (medforfattere: M. S. Dahle og K.
Jørgensen) s. 1-10; ”Communicating Lausanne – Yesterday, Today and Tomorrow” (medforfatter: J. Cameron)
s. 99-112; ”Resourcing the Global Church: A Guide to Key Lausanne Resources 1974-2013” (medforfatter: M.
S. Dahle) s. 113-128; ”Mission in 3D: A Key Lausanne III Theme” s. 265-279; “Moving on from Cape Town
– Beyond the 40th Lausanne Anniversary” (medforfattere: M. S. Dahle og K. Jørgensen) s. 461-472. Se også
“Media Messages Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement”, Norsk Tidsskrift for
Misjonsvitenskap 2/2014, 105-121. Tilgjengelig online:
http://egede.mf.no/sites/default/files/dokumenter/pdf/NTM_2014_2_Dahle.pdf
9. “Resourcing the Global Church”, 125.
10. Se bl.a. T. Engelsviken “The Role of the Lausanne Movement in Modern Christian Mission” i The Lausanne
Movement: A Range of Perspectives, 26-44; T. Tennent “Lausanne and Global Evangelicalism – Theological
Distinctives and Missiological Impact” i The Lausanne Movement: A Range of Perspectives, 45-60.
11. http://norme.no/om-norme/lausannepakten/. Den offisielle engelske versjonen lyder slik: “2. The authority
and power of the Bible. We affirm the divine inspiration, truthfulness and authority of both Old and New
Testament Scriptures in their entirety as the only written word of God, without error in all that it affirms, and
the only infallible rule of faith and practice. We also affirm the power of God’s word to accomplish his purpose
of salvation. The message of the Bible is addressed to all men and women. For God’s revelation in Christ and
in Scripture is unchangeable. Through it the Holy Spirit still speaks today. He illumines the minds of God’s
people in every culture to perceive its truth freshly through their own eyes and thus discloses to the whole
Church ever more of the many-colored wisdom of God.”
(http://www.lausanne.org/content/covenant/lausanne-covenant)
12. Teksten er hentet fra http://www.lausanne.org/content/lop/lop-3#2. LOP 3 er også tilgjengelig som hefte i
Didasko-serien, se http://www.didaskofiles.com/. 
13. CTC, ”Preamble”, http://www.lausanne.org/content/ctc/ctcommitment#preamble. 
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14. http://www.lausanne.org/content/manifesto/the-manila-manifesto
15. Se særlig ”Mission in 3D: A Key Lausanne III Theme”.
16. I redaksjonskomiteen satt også den norske MF-teologen og missiologen Tormod Engelsviken.
17. http://www.lausanne.org/nb/cape-town-erklaeringen-2/cape-town-erklaeringen#p1-6
18. Det henvises her til CTC II.D.2.
19. CTC II.D.1. http://www.lausanne.org/nb/cape-town-erklaeringen-2/cape-town-erklaeringen#p2-4. Dette
avsnittet om ”unådde og uberørte folkeslag” har altså overskriften “Discerning the Will of Christ for World
Evangelization”.
20. Se http://www.lausanne.org/networks/issues/scripture-engagement. 
21. CTC, ”Foreword”, http://www.lausanne.org/content/ctc/ctcommitment#foreword. 
22. Se også ”Resourcing the Global Church: A Guide to Key Lausanne Resources 1974-2013”.
23. ”Appendix B: Introduction to Inductive Bible Study” i L. Olesberg The Bible Study Handbook. A Com pre -
hensive Guide to an Essential Practice (Downers Grove, Il: IVP Connect/InterVarsity Press, 2012), 234-235.
Lindsay Olesberg arbeider som bibelinspirator i studentlagsbevegelsen i USA og er samtidig Lausanne Senior
Associate for Scripture Engagement.

Lars Dahle
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K.J. Vanhoozer, Is There A Meaning in
This Text? The Bible, The Reader, and the
Mora lity of Literary Knowledge. Grand
Rapids: Zondervan, 1998. [God innfø-
ring i hermeneutikk fra et konservativt
evan gelikalt ståsted.]

K.L. Sparks, God’s Word in Human
Words: An Evangelical Appropriation of
Critical Bib lical Scholarship. Ada, MI:
Ba ker, 2008. [Om evangelikalt møte med
moderne bibelforskning.]

I. Finkelstein og N.A. Silberman, The Bib -
 le Un earthed. Archaeology’s New Vi  sion of
An cient Israel and the Origin of Its Sacred
Texts. New York: Touchdown, 2002.
[Velskrevet om forholdet mellom GT's
beretninger om Israels historie og arkeo-
logisk forskning.]

W. Schniedewind, How The Bible Be -
came a Book. The Textualization of An -
cient Israel. Cambridge: Cambridge Uni -
versity Press, 2004. 

K. van der Toorn, Scribal Culture and the
Mak ing of the Hebrew Bible. Harvard
Uni ver sity Press, Cambridge, MA, 2007.
[To grunnleggende bøker om israelittisk
skriftkultur og tilblivelsen av Det gamle
testamente.]

J. I. Packer, Honouring the Written Word
of God: Collected Shorter Writings on the
Autho rity and Interpretation of Scripture,
Collec ted Shorter Writings of J. I. Packer,
vol. 3 Vancouver, British Columbia:
Regent College Publishing, 1999, 2008.
[Be handlar frågor om Bibelns auktoritet,
ofelbarhet och tolkning i anglikansk-
evangelikal kontext.]

John M. Frame, The Doctrine of the
Word of God, A Theology of Lordship,

vol. 4 Phil lipsburg, New Jersey: P&R
Publishing, 2010. [En bred och systema-
tisk behandling av aktuella bibelsynsfrå-
gor i evangelikalt sammanhang.]

James K. Hoffmeier og Dennis R. Magary,
red., Do Historical Matters Matter to
Faith?: A Cri ti cal Appraisal of Modern and
Post mo dern Approaches to Scrip ture.
Illinois: Cross way books, 2012 [Hvordan
bør evangeliske kristne forholde seg til
bibelforskning som setter stor spørsmåls-
tegn ved historiske hendelser som formid-
les i Bibelen? I denne boken går en rekke
dyktige bibelforskere inn i aktuelle pro-
blemstillinger. Det er særlig omstridte te -
maer i Det gamle testamen te som drøftes.
Bokens forfattere ser både nær mere på
metodespørsmål og går inn i ulike teks ter
og temaer. En av artikkelforfatterne er
danske Jens Bruun-Kofoed ved Fjell haug
Internasjonale Høgskole / Dansk Bibel -
institut.]

Keith A. Mathison, The Shape of Sola
Scrip tura. Moscow, Idaho: Canon Press,
2001. [Behandlar skrift, trosbekännelse,
kyrka och tradition från ett protestantiskt
perspektiv ”Sola Scriptura” – som inte
utesluter värdesättandet av kyrkans tradi-
tion och ekumeniska trosbekännelser –
förordas, me dan ”solo Scriptura”, Skrif -
ten som enda grund för auktoritet, kriti-
seras].

Monografier om Martin Luthers skrift-
syn
Leif Erikson, Auktoritet och nådemedel:
Några huvuddrag i Martin Luthers bibel-
syn, Studier utgivna av Institutionen för
systematisk teologi vid Åbo akademi, nr.
25, 1994. 
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Ingemar Öberg, Bibelsyn och bibeltolk-
ning hos Martin Luther. Skellefteå: Artos
och Norma bokförlag, 2002.

Mark D. Thompson, A Sure Ground on
Which to Stand: The Relation of Autho -
rity and Interpretive Method in Luther's
Ap pro ach to Scripture, Studies in Chris -
tian His tory and Thought. Bletchley,

Milton Key nes, UK and Wynesboro, GA:
Paternoster, 2004. 

E. Thestrup Pedersen, Luther som Skrift -
fortolker: En studie i Luthers skriftsyn,
hermeneutik og eksegese, band 1. Køben -
havn: Nyt nordisk forlag Arnold Busck,
1959.
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forum og biblos

Bidragene til forum er ikke fagfellevurdert, men de bør
uansett holde samme nivå språklig og innholdsmessig som
i academia. Forfatterne bør unngå eller alternativt erstatte
fagbegreper (så langt det er mulig), samt forenkle argument
og fremstilling slik at artikkelen kan være tilgjengelig for
en bredere lesekrets. I forum føres kritiske diskusjoner rundt
aktuelle  saker innen akademia, kirke eller kultur. Redak -
sjonen er selvsagt interessert i innspill og idéer fra lesere.

Anmeldere av bøker til biblos bes kontakte redak sjonen for å
få tilsendt anmeldereksemplar. En anmeldelse skal presen-
tere bokas innhold, gjerne nevne noe om forfatteren, samt
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inneholder en dypere analyse av ett eller to temaer i den
aktuelle boka.

forum och biblos

Bidragen till forum är inte fackgranskade men bör likväl
hålla samma språkliga och innehållsmässiga nivå som i acade -
mia. Författare bör undvika eller alternativ ersätta fackter-
mer (så långt det är att föredra), samt förenkla argument
och framställning för att artikeln ska vara tillgänglig för en
bredare läsekrets. I forum förs en kritisk diskussion kring
aktuella saker i akademi, kyrka eller kultur. Redaktionen
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Recensenter av böcker till biblos ombeds kontakta redak -
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skall gå igenom bokens innehåll och gärna nämna något
om dess författare samt koncist formulera vad recensenten
fann vara bokens styrkor och svagheter. En bokrecension
bör ej överstiga 6.000 tecken inklusive mellanslag. Längre
texter om en bok eller flera placeras i forum som recensions-
artiklar och innehåller en djupare analys av ett eller två
teman i den recenserade boken. 

                  
              w   t       

               
               
                
              

     

Formalia
Texts submitted to Theofilos should be written in a factual prose with high readability in Swedish, Norwegian, Danish or
English (only for academia). As far as possible, avoid complicated formulations. The editors will reject texts containing
personal attacks and pejorative language. Manuscripts in academia should be no shorter than 4.000 words. For reference
and stylistic guidelines please consult Theofilos homepage.

Together with the text please attach the following in a separate document:

1. The title of the text and subtitle if it is required to clarify the subject

2. Your name, email, address and telephone number.

3. A short presentation – your (if applicable) academic position, institution, research and interests. If you are not known
to anyone of the editors beforehand, please tell us something about yourself. 

4. An abstract (maximum 400 signs including space)

Reproduktion av material från Theofilos får endast ske efter att redaktionen givit sitt medgivande och i samråd med författaren. Författare kan återan vända 
publicerat material efter att redaktionen blivit underrättad och om det klart anges att texten tidigare publicerats i Theofilos. 

Alla åsikter och slutsatser som publiceras i Theofilos är författarnas egna och sammanfaller inte nödvändigtvis med redaktionens uppfattning.

Reproduksjon av materiale fra Theofilos er kun tillatt med redaksjonens samtykke, og i samråd med forfatteren. Forfatteren kan publisere sitt mate riale på nytt
etter at redaksjonen har blitt orientert og dersom det angis at teksten er tidligere publisert i Theofilos.

Alle meninger og konklusjoner som publiseres i Theofilos er forfatternes egne og samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens oppfatninger.



Theofilos Supplement vol. 7 nr. 1 2015

intro 1

academia

Implisitt skriftsyn i bøker om kristent ungdomsarbeid   
Bård Eirik Hallesby Norheim .......................................................................................6
Bibelsynets systematisk-teologiske sammenheng   Gunnar Innerdal .........................20
På Luthers vis – Om den sakssvarende bibellesnings forutsetninger 
og implikasjoner   Knut Alfsvåg..................................................................................33
Å fastholde et evangelikalt bibelsyn i lys av nyere epistemologi 
og hermeneutikk   Espen Ottosen ..............................................................................45
The Early Rule-of-Faith Pattern as Emergent Biblical Theology   
Tomas Bokedal............................................................................................................57
Hvordan lese gammeltestamentlige tekster  Torleif Elgvin....................................... 76
Skriftsyn og skriftbruk hjå Ole Hallesby   Hans M. Bringeland ................................88

forum 

Debatten om NLAs skriftsyn vinteren 2013-2014 – Noen personlige observasjoner
Odd Sverre Hove ......................................................................................................110
Hva kjennetegner et evangelikalt bibelsyn? Utdrag fra sentrale Lausannedokumenter
Lars Dahle ................................................................................................................119

biblos 130

Returadresse:
Theofilos, NLA Mediehøgskolen
Gimlekollen
Postboks 410 Lundsiden,
NO-4604 Kristiansand, Norge

    

 
 

 
  

B

     

         
B    

     G  

        
    K  

          
    E  

          
T  

     T  

        H   

 

        
  

        
 

  

  
  

    

 
 

 
  


