
Det er mye uenighet i norsk kris-
tenhet om Bibelens absolutte 
ufeil barlighet.1 Noen har de siste 

årene hevdet at denne læren har sitt opp-
hav i kristen-fundamentalistiske kretser i 
USA, og at den først i nyere tid har blitt 
importert til Norge.2 Andre påstår at kir-
ken alltid har hevdet Bibelens absolutte 
ufeilbarlighet, og at læren også har vært 
en viktig del av et klassisk, norsk bibel-
syn.3 Selv om det er uenighet om lærens 
opphav og betydning i en norsk kontekst, 
ser det ut til å eksistere et felles premiss 
om at læren om Bibelens absolutte ufeil-
barlighet er en enhetlig størrelse eller et 
enhetlig dogme. Men er en slik forståelse 
av læren berettiget? 

I denne artikkelen argumenter jeg for 
nødvendigheten av å skjelne mellom ulike 
former for absolutte ufeilbarlighetslærer.4  
For selv om det er enighet om at Bibelen 
er absolutt ufeilbarlig, kan et slikt syn 
begrunnes på ulikt vis. De ulike begrun-

nelsene kan få direkte betydning for blant 
annet bibelsynet, bibeltolkningen, og læ -
rens plass i en teologisk helhetskonsep -
sjon. Den ulike argumentasjonen og 
begrunnelsen for Bibelens absolutte ufeil-
barlighet kan dermed gi ulike utslag for 
sentrale aspekter i teologien. Etter mitt 
syn er det derfor ikke tilstrekkelig å fast -
slå at læren om Bibelens absolutte ufeil-
barlighet har gjort seg gjeldende; det er 
også nødvendig å undersøke hvordan 
læren har blitt formulert.   

For å vise at det finnes viktige og rele-
vante forskjeller mellom ulike lærer om 
Bibelens absolutte ufeilbarlighet, vil jeg i 
artikkelen undersøke og sammenlikne  
Carl Fredrik Wis  løffs ufeil barlighetslære 
med læren som ut tryk  kes i erklæringen 
«Chicago State ment on Biblical Iner ran -
cy.» Disse to ufeilbarlig hets lærene er valgt 
ut fordi de har vært betydningsfulle på 
hvert sitt vis og i hver sin kontekst. Wis -
løffs bibelsyn, forkynnelse og teologi  
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preget norsk teologi i mange tiår, og han 
hadde særlig stor innflytelse blant lekfol-
ket og hos de lavkirkelige misjonsorgani-
sasjonene.5 «Chi ca  go Statement on 
Biblical Inerrancy» er på sin side den mest 
anerkjente erklæringen om Bibelens abso-
lutte ufeilbarlighet i Nord-Amerika. Den 
har særlig hatt innflytelse i det evangeli-
kale miljøet.6  

Men disse to absolutte ufeilbarlighets-
lærene er også valgt ut fordi det – ved 
nærmere ettersyn – finnes interessante 
for skjeller mellom dem. Disse forskjellene 
er av en slik grad at det er både tjenlig og 
hensiktsmessig å skjelne mellom lærene. 

Carl Fredrik Wisløffs ufeilbarlighetslære  
Wisløffs ufeilbarlighetslære kan ikke løs-
rives fra hans skriftsyn,7 men må ses i 
sammenheng med det. Synet på Bibelen 
som absolutt ufeilbarlig henger nemlig 
tett sammen med bibelsynet for øvrig. 
Det er ikke lett å vite om et spesifikt 
aspekt ved et bibelsyn – som for eksempel 
læren om Bibelens inspirasjon – fører til 
en ufeilbarlighetslære, eller omvendt. En 
hjelp som måte å tenke om dette forholdet 
på, er å se læren og ulike aspekter ved 
skrift synet som gjensidig avhengig av 
hver andre.8 Nedenfor vil jeg utdype de 
aspektene ved Wisløffs skriftsyn som jeg 
mener er relevante for læren om Bibelens 
absolutte ufeilbarlighet. 

Bibelsynet Wisløff formulerer står i 
tra disjonen etter den gammeltestamentlige 
professoren Carl Paul Caspari. Caspari 
var professor ved Universitet i Oslo, og 
argumenterte for et ortodoks-luthersk 
skrif tsyn.9  I den lutherske ortodoksi sto 
synet på Bibelens absolutte ufeilbarlighet 
sterkt.10 Wisløff ble også influert av tysk 
og amerikansk teologi. Han henviste selv 
til Wilhelm Møller og Francis Pieper, som 
begge kan sies å ha innehatt et ortodoks-
luthersk skriftsyn.11 Hvor stor innflytelse 

disse hadde når det gjaldt Wisløffs syn på 
Bibelen som absolutt ufeilbarlig, er likevel 
usikkert. Det er mulig å se konturene av 
Wisløffs skriftsyn allerede i slutten av 
1920-årene, da han studerte teologi ved 
Det teologiske menighetsfakultet.12 

Wisløffs bibelsyn ble kjent for allmenn -
heten da han debatterte om skriftsynet 
med MF-stipendiat Ivar P. Seierstad i 
Tids skrift for teologi og kirke i 1937 og 
1938. Seierstad argumenterte for at Det 
gamle testamentet som en helhet – og 
ikke hvert ord hver for seg – måtte be -
traktes som Guds ord.13 Seierstad under-
streket særlig Skriftens formål, som han 
mente var å gjøre mennesker vis til frelse. 
Han kritiserte de som argumenterte for 
Skriftens ufeilbarlighet i de saker som 
ikke har med Skriftens formål å gjøre, 
som geografiske og historiske forhold.14 
Seierstad argumenterte dermed for at 
Bibelens ufeilbarlighet var begrenset. 

Wisløff hadde flere innvendinger mot 
Seierstads syn, og særlig to av dem er rele-
vante i vår sammenheng. For det første 
argumenterer Wisløff for at forståelsen 
Seierstad gjør gjeldende – at Guds ord 
kun er det i Bibelen som kan gjøre vis til 
frelse – mangler tillit til Skriftens selvvit-
nesbyrd.15 Ifølge Wisløff må hvert ord i 
Bibelen betraktes som Guds ord, fordi 
Bibelen selv hevder å være Guds inspirer-
te ord i ett og alt. Dens inspirasjon 
begrenses ikke til visse områder eller av -
snitt.16  

For det andre argumenterer Wisløff for 
at det er vanskelig å sette en grense mel-
lom det ufeilbarlige og det feilbarlige i 
Skriften. Wisløff siterer Ole Hallesby, 
som hevdet at Skriften skulle sette gren-
sen for Skriftens ufeilbarlighet ved det 
gjenfødte menneskets egen subjektive 
opplevelse. Hallesbys syn er problema-
tisk, skriver Wisløff, for opplevelsen kan 
variere hos forskjellige mennesker, og 
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med årene som går.17  
 Likevel forankrer også Wisløff bibel-

synet i det gjenfødte menneskets erfaring. 
Han mener at når troen vekkes i et men-
neske, så «vet den sig opstått som frukt 
av ordet. … Den vet derfor at Ordet er 
sannheten.»18 Denne troen må ifølge Wis -
løff leve i tillit til Bibelens selvvitnesbyrd, 
som sier at hele Bibelen er Guds ord. 

I tiårene etter debatten mot Seierstad 
skrev Wisløff flere bøker, hefter og artik-
ler om sitt bibelsyn. Her fortsetter han å 
vektlegge Bibelens selvvitnesbyrd. Wisløff 
begrunner blant annet Bibelens inspira -
sjon ut fra at apostlene selv hevder at 
Bibelen er inspirert av Gud. Han trekker 
frem bibelvers som 2.Tim 3,16 og 2.Pet 
1,21,19 men mener Bibelens inspirasjon er 
forutsatt gjennom hele Det nye testamen-
tet.20  

 Wisløff er forsiktig med å forklare 
hvordan Skriften har blitt inspirert, men 
argumenterer tydelig for Bibelens verbal-
inspirasjon. Han hevder at de menneske-
lige forfatterne – med alle sine tanker og 
egenskaper – har skrevet ned det som står 
i Bibelen. Men på samme tid har Den hel-
lige ånd gitt de menneskelige forfatterne 
det de skulle skrive, samt måten det skulle 
skrives på. Det gir derfor lite mening for 
Wisløff å skulle skjelne mellom det i Skrif -
ten som er guddommelig og det som ikke 
er guddommelig.21 Skriften er guddom-
melig og menneskelig på samme tid. 

Wisløff vektlegger ikke bare Skriftens 
selvvitnesbyrd, men også Jesu vitnesbyrd 
om Skriften. Siden Jesus er Guds sønn og 
menneskehetens frelser må vi betrakte 
hans syn på Skriften som bestemmende 
for vårt eget skriftsyn: «Hans [Jesus] stil-
ling til Bibelen er den rette. … Vi ser aldri 
at Jesus skjelnet mellom noe i Bibelen 
som var menneskelig og feilfullt, og noe 
som var guddommelig og ufeilbart … Det 
var alt sammen forpliktende Guds ord for 
ham.»22  

Det er på bakgrunn av Bibelens selvvit-
nesbyrd og Jesu vitnesbyrd om Skriften at 
Wisløff ikke ønsker å si at det eksisterer 
noen feil i Bibelen. Han mener «[d]et 
sømmer seg for troen å innta det ydmyke 
standpunkt overfor Guds ord at vi inn-
rømmer at vi ikke har noen forklaring, 
istedenfor straks å si: Dette er feilaktig.»23 
Wisløff formulerer dermed en absolutt 
ufeilbarlighetslære, om enn noe varsomt. 
Når det gjelder Bibelens ufeilbarlighet i 
det som gjelder kristen tro og livsførsel, er 
han imidlertid adskillig skarpere: Her fin-
nes det ingen selvmotsigelser i det bibels-
ke materialet.24 Det er viktig å betrakte 
Skriften som koherent og enhetlig, for 
hvis Bibelen virkelig er Guds ord så kan 
det ikke eksistere forskjellige budskap i 
den, hevder Wisløff. Det finnes bare ett 
budskap, og de bibelske forfatterne kan 
ikke tenke ulikt om for eksempel soterio-
logi eller kristologi. Dersom Peter og Pau -
lus tilsynelatende motsier hverandre, så 
mener Wisløff feilen ligger hos bibellese-
ren, og ikke i Bibelen.25  

Wisløff er altså krystallklar på at Bibe -
len er ufeilbarlig i det som har med kris-
ten tro og livsførsel å gjøre, og mer 
avdempet når det gjelder dens absolutte 
ufeilbarlighet. Dette gir også utslag i 
bibel synsdebattene han deltok i. Selv om 
Wisløff både i debatten mot Seierstad og 
også i senere tid avgrenset seg fra en 
begrenset ufeilbarlighetslære, er det ikke 
denne læren han først og fremst oppone-
rer mot. Wisløffs bibelsyn har størst 
brodd imot det han kaller for «liberalteo -
logien». Han går kraftig i rette med flere 
teologer, som Rudolf Bultmann og Jacob 
Jervell,26 og ønsker mot disse å understre-
ke at Bibelen er en enhetlig, og ikke selv-
motsigende, bok.27  

Om de teologer som står for et begren-
set ufeilbarlighetssyn, sier Wisløff:  
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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 bi bel -
ske budskap om Guds frelsesgjer-
ninger, og de regner med Bibel-
ordet som inspirert, autoritativt 
bud skap fra Gud ved profeter og 
apostler; derfor tror de også at det i 
NT er ett budskap fra Gud, ikke 
mange varierende religiøse overbe-
visninger.28  

Å fastholde Bibelens absolutte ufeilbarlig-
het er derfor ikke essensielt for Wisløff. 
Dette blir også tydelig når han siterer 
Luth er, som hevder at Matteus kan ha 
gjort en feil da han siterte et skriftord fra 
Sakarja, men tilla det Jeremia.29 Selv om 
Wisløff mener at Luther aldri antyder at 
det er objektive uoverensstemmelser i  
Bi belen, kritiserer han ikke Luther for å 
åpne for at Matteus har latt en liten feil 
stå i sitt evangelium.30  

To andre karakteristiske trekk ved 
Wisløffs skriftsyn må også nevnes: Hans 
syn på forholdet mellom Ånden og Skrif -
ten, samt hans vektlegging av at Skriften 
må tolkes med henblikk på det materiale 
prinsipp.31  

Ifølge Wisløff står Ånden i et tredob-
belt forhold til Skriften: For det første 
inspirerte Guds Ånd de bibelske forfatter-
ne da de skrev Bibelen. For det andre vir-
ker Guds Ånd på mennesket når det hører 
eller leser ordet, og for det tredje kaster 
Skriften på den måten lys over Gud, så 
det gjenfødte mennesket lærer ham å 
kjenne.32 

Wisløff adresserer spørsmålet om Bi -
be lens klarhet i forbindelse med Ån dens 
forhold til Skriften. Selv om noen skrift -
steder kan være dunkle, forkynner Skrif -
ten tydelig Kristi komme til verden, samt 
hans død og oppstandelse. Ifølge Wisløff 
er derfor Skriften klar.33 Men Wisløff 
gjør, som Luther, et skille mellom Skrif -

tens indre og dens ytre klarhet. Dens ytre 
klarhet består i at Skriften ikke trenger 
noen ytre instans for at den skal kunne 
forstås. Likevel er mennesket avhengig av 
en indre klarhet, som Ånden virker gjen-
nom Skriftens ord, for « … på grunn av 
hjertenes formørkelse kan menneskene 
ikke fatte Ordet som Guds personlige til-
tale før Guds Ånd gir sin nåde.»34 Åndens 
vitnesbyrd er derfor avgjørende for at 
mennesket skal kunne forstå Skriften rett.  

For Wisløff har Ånden en helt spesiell 
gjerning med Skriftens ord, nemlig å gjøre 
Jesus levende for den som leser og hører 
dette ordet.35 Derfor kan Wisløff si at 
ingen har forstått Skriften dersom Skrif -
ten ikke er forstått «som Guds vitnesbyrd 
om Sønnen.»36 Sønnen, Jesus Kristus, får 
dermed en sentral rolle i Wisløffs skrift-
syn. 

Jesu sentrale rolle i Wisløffs skriftsyn 
kommer også til syne når Wisløff skriver 
at Bibelens autoritet ikke bare ligger i det 
formale, men også det materiale, prin-
sipp.37 Wisløff er kritisk til de som bruker 
det materiale prinsipp som en norm til å 
bestemme hva i Skriften som skal forstås 
som Guds ord og ikke, men mener likevel 
at skrifttolkningen avhenger av det:  

Der som man ensidig taler om ‘det 
står i Bibe len’, og ikke passer på å 
se Jesus Kristus som Skriftens herre 
og konge, så kan resul tatet bli tem-
melig vilkårlig. Ordet skal leses ut 
fra det bibelske vitnesbyrd om frel-
sen av nåde ved tro for Jesu skyld. 
Bare på den måten kan en få det 
rette lys over Skriften.38  

For å unngå tilfeldigheter i skrifttolkning-
en, må derfor Skriften leses med henblikk 
på det materiale prinsipp. 

I Jeg vet på hvem jeg tror, oppsumme-
rer Wisløff sitt bibelsyn på kort og konsist 
vis: «Bibelen er Guds eget ord. Den er 
blitt til ved Guds Ånds inspirasjon, og er 
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i alle deler troverdig og pålitelig, uten feil 
og selvmotsigelser. Det gjelder å lese 
Bibelen og forstå den i overensstemmelse 
med Ånden og de hellige forfatteres eget 
sikte punkt, som er menneskers frelse til 
ære for Jesu navn.»39  

Chicago Statement on Biblical Iner ran cy 
«Chicago Statement on Biblical Iner ran cy» 
ble formulert noen tiår etter at Wisløff 
argumenterte for en absolutt ufeilbarlig-
hetslære i skriftsynsdebatten mot Seier -
stad. Men spørsmålet om Bibelens ufeil-
barlighet har i flere århundre vært kon -
troversielt i amerikansk teologi, spesielt 
innenfor det evangelikale miljøet.40  Sær -
lig i perioden mellom 1955 og 1985 var 
spørsmålet hyppig debattert i forskjellige 
kirkesamfunn og på forskjellige teologis-
ke institusjoner.41  

En av de mest opphetede debattene 
fore gikk på Fuller Theological Seminary 
på 1960- og 70-tallet. I 1972 fjernet Ful -
ler Theological Seminary henvisningen til 
Bibelens absolutte ufeilbarlighet fra sin 
lære bekjennelse, noe som skapte stor de -
batt. Kontroversen brøt ut for fullt da 
Harold Lindsell, en av grunnleggerne av 
institusjonen som selv argumenterte for 
Bibelens absolutte ufeilbarlighet, gjen-
nomgikk Fuller-situasjonen i den kontro-
versielle boken The Battle for the Bible fra 
1976.42   

I kjølvannet av Fuller-kontroversen og 
debatten i forbindelse med The Battle for 
The Bible, ble «International Council on 
Biblical Inerrancy» stiftet.43 Hensikten med 
ICBI var klar – De skulle fastslå at læren 
om Bibelens absolutte ufeilbarlighet alltid 
hadde vært vital for kirkens lære, og at 
den måtte fortsette å være det. For å 
oppnå dette inviterte lederne av ICBI 
evangelikale ledere fra forskjellige kirke-
samfunn og sammenhenger til et møte i 
Chicago 26-28.oktober 1978. Her stemte 

240 av 268 delegater i favør av det som i 
dag er kjent som «Chicago Statement on 
Biblical Inerrancy.»44 Blant de som signer-
te erklæringen var innflytelsesrike, evan-
gelikale teologer som J.I. Packer og R.C. 
Sproul.  

I denne artikkelen er det ikke rom for 
en bred analyse av CSBI.45 Jeg skal derfor 
trekke frem noen karakteristiske kjenne-
tegn ved erklæringen. Først skal jeg se på 
hva erklæringen har til felles med Wis -
løffs lære om Bibelens absolutte ufeilbar-
lighet, før jeg så skal undersøke de delene 
av erklæringen som skiller seg fra 
Wisløffs forståelse av læren. Underveis vil 
jeg trekke inn argumentasjon fra Richard 
Albert Mohler jr. – president i The Sou -
thern Baptist Theological Seminary – og 
allerede nevnte Harold Lindsell. Begge 
har eksplisitt gitt sin støtte til CSBI,46 og 
deres argumentasjon kan belyse de avgjø-
rende forskjellene som eksisterer mellom 
CSBI og Wisløffs ufeilbarlighetslære.  

CSBI består av et forord, en kort utta-
lelse med fem punkter, 19 artikler som  
be krefter eller avkrefter påstander om Bi -
be lens absolutte ufeilbarlighet, samt en 
tillagt utleggelse. Erklæringens forskjellige 
deler begrunner og utdyper læren om 
Bibe lens absolutte ufeilbarlighet, som 
defineres slik: «We affirm that Scripture 
in its entirety is inerrant, being free from 
all falsehood, fraud, or deceit.»47 Hele 
Skriften regnes for å være ufeilbarlig. 
Dens absolutte ufeilbarlighet begrunnes 
blant annet i Bibelens inspirasjon: «We 
affirm that Scripture, having been given 
by divine inspiration, is infallible, so that, 
far from misleading us, it is true and reli-
able in all the matters it addresses.»48  

I Chicago-erklæringen fremmes det en 
verbalinspirasjonslære: «We affirm that 
the whole of Scripture and all its parts, 
down to the very words of the original, 
were given by divine inspiration.»49  
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Bibelens inspirasjon er dermed ikke be -
gren set til et visst innhold i Skriften, og 
det samme gjelder forståelsen av Bibelen 
som Guds ord: «We affirm that the writ-
ten Word in its entirety is revelation given 
by God.»50 CSBI argumenterer dermed, 
som Wisløff, for at hele Bibelen – i alle 
dens ord og deler – er Guds inspirerte og 
ufeilbarlige ord.  

Et annet likhetstrekk CSBI har med 
Wisløffs ufeilbarlighetslære, er dens vekt -
legging av Bibelens selvvitnesbyrd: «We 
affirm that the doctrine of Inerrancy is 
grounded in the teaching of the Bible 
about inspiration.»51 Ifølge Chicago-er-
klæringen begrunner Bibelen selv dens 
ufeil barlighet. I uttalelsen trekkes det 
også frem at Jesus selv hevder at Skriften 
ikke kan brytes (Joh 10,35), og at Jesu 
underordning under Skriften vitner om 
dens autoritet.52  

CSBI begrunner først og fremst 
Bibelens absolutte ufeilbarlighet gjennom 
objektive kriterier, men også et subjektivt 
element har fått innpass i uttalelsen. Flere 
steder i Chicago-erklæringen trekkes erfa-
ringen til det gjenfødte mennesket frem: 
«The Holy Spirit, Scripture’s divine Au -
thor, both autenticates it to us by His 
inward witness and opens our minds to 
understand its meaning.»53 I likhet med 
Wisløff vektlegger Chicago-erklæringen 
Den hellige ånds arbeid i det troende 
mennesket. Den hellige ånd hjelper men-
nesket til å forstå Skriften, samt forsikrer 
den troende om Skriftens sannhet.54  

Uttalelse 4 gir en korfattet og presis 
oppsummering av CSBIs ufeilbarlighets-
lære: «Being wholly and verbally God-
given, Scripture is without error or fault 
in all its teaching, no less in what it states 
about God’s act in creation, about the 
events of world history, and about its 
own literary origins under God, than in 
its witness to God’s saving grace in indi-

vidual lives».”55  
Det finnes altså mange fellestrekk mel-

lom CSBI og Wisløffs ufeilbarlighetslære. 
Argumentasjonen og begrunnelsen for 
læ ren er i flere tilfeller lik. Likevel mener 
jeg at det finnes minst tre betydelige ulik-
heter mellom lærene.  

For det første forankres læren om 
Bibelens absolutte ufeilbarlighet på ulikt 
vis. I likhet med Wisløff knytter Chicago-
erklæringen Bibelens ufeilbarlighet til Bi -
belens inspirasjon, men læren forankres 
også i Guds fullkommenhet.56 Dette blir 
klart allerede i første setning av den korte 
uttalelsen: «God, who is himself truth 
and speaks truth only, has inspired Holy 
Scripture.»57 For at Guds fullkommenhet 
skal få en reell tyngde som et argument 
for Bibelens absolutte ufeilbarlighet, er 
det nødvendig at Gud og Skriften kobles 
sammen. Dette gjøres ved læren om Bi  be -
lens verbalinspirasjon – at Gud har  
be stemt hvert eneste ord i Bibelens opp-
rinnelige tekst.58 Læren om Bibelens ver-
balinspirasjon er essensiell for at Bibelen 
kan betraktes som absolutt ufeilbarlig, 
men det er først og fremst fordi Bibelen er  
verbalinspirert av en fullkommen Gud 
som bare kan snakke sant.  

Et eksempel på hvor sentrale disse 
argumentene i CSBI er, vises i Mohler jr.s 
behandling av spørsmålet om hvorvidt 
Apg 9,7 og Apg 22,9 motsier hverandre. 
Han skriver: «First, I would simply and 
straightforwardly assert that any problem 
with our understanding of these two ver-
ses lies in our interpretation and not in 
the texts themselves.»59 For Mohler jr. er 
det umulig å forestille seg at Bibelen er 
selvmotsigende eller at den inneholder 
feil. Det kan ikke være tilfelle, fordi Gud, 
som har inspirert hvert eneste ord i 
Bibelen som dens egentlige forfatter, ikke 
kan lyve.60 

 Det er menneskets egen tolkning som 
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skaper vanskeligheter, og det er noe 
Mohler jr. kan hevde før han har under-
søkt de omtalte bibeltekstene.  

Det er en tydelig forskjell mellom Wis -
løff – som vil unngå å tale om feil i Skrif -
ten – og Mohler jr. – som fastslår at det 
ikke kan finnes feil i Bibelen. Denne ulik-
heten skyldes at Mohler jr. – på samme 
vis som CSBI – særlig forankrer læren om 
Bibelens absolutte ufeilbarlighet i Guds 
fullkommenhet kombinert med Bibelens 
verbalinspira sjon. Hvis Gud er fullkom-
men, og kun kan snakke sant, og hvis 
Bib elen er Guds verbalinspirerte ord, føl-
ger det nødvendigvis at det ikke kan 
eksistere feil i Bibelen.61  

 Wisløff setter ikke opp en slik syllogis-
me, og med ett mulig unntak forankrer 
han heller ikke Bibelens absolutte ufeil-
barlighet i Guds fullkommenhet.62 Wis -
løff argumenterer primært for Bibe lens 
absolutte ufeilbarlighet på grunnlag av 
Bibelens selvvitnesbyrd og Jesu lære om 
Skriften. Også i Chicago-erklæringen 
trek  kes Skriftens selvvitnesbyrd og Jesu 
lære om Skriften frem, men det vektlegges 
i mindre grad enn hos Wisløff.  

For det andre er det også ulikheter 
mellom Wisløff og CSBI når det gjelder 
lærens viktighet. I CSBI hevdes det at et 
syn på Bibelen som absolutt ufeilbarlig er 
«vital to a sound understanding of the 
whole of the Christian faith», og at Skrif -
tens autoritet uunngåelig svekkes hvis 
læren om Bibelens absolutte ufeilbarlig-
het forkastes. En avvisning av læren vil 
føre til at enkeltmennesker og kirken lider 
store tap.63 CSBI fremmer her en «domi-
no-effekt»-logikk. Dersom læren om 
Bibe lens absolutte ufeilbarlighet faller, så 
vil også flere viktige aspekter ved den 
kristne tro falle. Domino-effekten er sær-
lig tydelig i Lindsells argumentasjon. 
Lindsell er bekymret for generasjonene 
som følger etter at Bibelens absolutte  

ufeilbarlighet har blitt avvist. Disse vil gå 
lengre enn sine forgjengere, og ikke nøye 
seg med å begrense Skriftens ufeilbarlig-
het til det som har med lære og liv å gjøre. 
Lindsell hevder derfor at å åpne for feil i 
Bibelen er som å lage et lite hull i en dem-
ning. På et eller annet tidspunkt vil dem-
ningen briste, og alt vann vil slippe gjen-
nom. Å åpne for feil i Bibelen vil føre til 
at den liberale teologi, på et eller annet 
tidspunkt, gjør sitt fulle inntog.64  

Wisløff er i likhet med Lindsell urolig 
med tanke på å åpne for feil i Skriften, 
fordi elevene alltid går lengre enn sin mes-
ter.65 Han frykter konsekvensene av å av -
vise læren om Bibelens absolutte ufeilbar-
lighet. Men Wisløff fremmer ikke den 
samme «domino-effekt»-logikken som vi 
finner i CSBI eller hos Lindsell. Han 
påstår ikke at kirken og enkeltmennesker 
vil lide store tap dersom læren avvises, og 
han hevder heller ikke at læren er svært 
viktig for den kristne tro. For Wisløff er 
det liberalteologien – med dens avvisning 
av Bibelens enhetlige budskap – som ska-
per en bibelkrise. Selv om Wisløff er ueni-
ge med de som argumenterer for Bibelens 
begrensede ufeilbarlighet, er det ikke her 
kampen står, for disse bekrefter jo blant 
annet Bibelens inspirasjon og autoritet.66  
Wisløff mener ikke at læren om Bibelens 
absolutte ufeilbarlighet er uviktig, men 
gir den en mindre betydning enn det CSBI 
gjør. 

For det tredje er det ulikhet knyttet til 
hvordan Skriften skal leses og forstås. 
Selv om Wisløff argumenterer for Bibe -
lens absolutte ufeilbarlighet, vektlegger 
han også at Bibelen må leses med hen-
blikk på det materiale prinsipp, nemlig 
læren om rettferdiggjørelsen av nåde ved 
troen på Jesus. Dersom det materiale 
prinsipp neglisjeres i skrifttolkningen, vil 
tolkningen bli vilkårlig, ifølge Wisløff.67  

Et slik perspektiv mangler i CSBI. I den 
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tillagte utleggelsen trekkes Jesus frem som 
det sentrale temaet i Skriften, og Skriften 
ses på som Faderens vitnesbyrd om 
Sønnen.68 Men selv om Jesus gis en viktig 
rolle i Chicago-erklæringen, nevnes ikke 
det materiale prinsipp i forbindelse med 
skriftsyn eller skrifttolkning. Skrifttolk -
nings prinsippet som særlig vektlegges er 
at skrift skal tolke skrift.69  

En mulig årsak til dette kan være at 
Wisløffs bibelsyn er formulert i en norsk, 
luthersk kontekst der lutherske skrifttolk-
ningsprinsipp har gjort seg gjeldende. 
Ifølge Ingemar Øberg er læren om rettfer-
diggjørelsen ved troen – det materiale prin -
sipp – det grunnleggende hermeneutiske 
prinsipp for Luther.70 Også i de lutherske 
bekjennelsesskrifter blir det materiale 
prinsippet betraktet som Skriftens sentra-
le tema som hele Skriften må leses ut 
fra.71  

Jesu Kristi person og frelseverk gis en 
viktig rolle også i et reformert skriftsyn, 
men ikke på samme vis som i lutherdom-
men. For eksempel er det materiale prin-
sipp ikke nevnt i kapittelet om Den helli-
ge skrift i den anerkjente reformerte be -
kjennelsen «The Westminister Confession 
of Faith». Prinsippet om at skrift skal 
tolke skrift er derimot trukket frem som 
det grunnleggende hermeneutiske prin-
sipp.72 Selv om CSBI er ment å være en 
erklæring på felles, evangelikal grunn, ser 
et reformert skriftsyn derfor ut til å ha 
fått et visst gjennomslag i erklæringen. 

Ulikhetenes reelle konsekvenser 
Oppsummert kan vi si at det er mange fel-
lestrekk mellom CSBI og Wisløffs utfor-
ming av læren om Bibelens absolutte  
ufeilbarlighet, men at det også eksisterer 
viktige forskjeller. Disse forskjellene er 
store nok til at det rettferdiggjør en skjel-
ning mellom lærene. Det er ikke uviktig 
hvordan læren forankres, for selv om 

man ender opp med det samme resultatet 
– at Bibelen betraktes som absolutt ufeil-
barlig – har man kommet frem til resulta-
tet på ulikt vis. Forskjellene når det gjel-
der skrifttolkning er heller ikke uvesentli-
ge; det er mulig å gi gode grunner for at 
visse skriftsteder forstås ulikt, basert på 
om de tolkes på bakgrunn av det materia-
le prinsipp eller ikke.73   

Selv om forskjellene jeg har nevnt 
ovenfor er betydelige, rettferdiggjøres en 
skjelning mellom disse to ufeilbarlighets-
lærene særlig av de pastoral-teologiske 
implikasjonene som de to lærene fører 
med seg. Chicago-erklæringen og Mohler 
jr. forankrer ufeilbarlighetslæren i en mer 
eller mindre eksplisitt syllogisme som gjør 
at konklusjonen om Bibelens absolutte 
ufeilbarlighet følger med nødvendighet. 
Dette kan skape anfektelse for et mennes-
ke som for eksempel har ment at Bibelen 
er absolutt ufeilbarlig, men som etter 
hvert anser det som sannsynlig at det fin-
nes reelle feil i Skriften. For ifølge CSBI og 
Mohler jr. er jo en slik feil en umulighet. 
Og hva skal da dette mennesket gjøre? 
Må forståelsen av Bibelen som Guds in -
spirerte ord avvises dersom det finnes en 
objektiv feil i den? Eller er det slik at Gud 
faktisk kan lyve i sitt eget ord? 

CSBI setter mye på spill når de forank-
rer læren om Bibelens absolutte ufeilbar-
lighet i Guds fullkommenhet. For da har 
Bibelens absolutte ufeilbarlighet ikke bare 
å gjøre med Skriftens troverdighet, men 
også med Guds troverdighet. Bibelens 
abso lutte ufeilbarlighet blir dermed en 
svært viktig trosartikkel. Dette tar CSBI 
konsekvensen av når de hevder at en 
avvisning av læren fører til at kirken og 
enkeltmennesker vil lide store tap, og at 
Bibelens autoritet uunngåelig svekkes. 
Om det er grunnlag for å gi læren en så 
stor betydning som CSBI gjør, skal jeg 
ikke ta stilling til i denne artikkelen. Men 
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at det kan skape ytterligere uro for et 
menneske som strever med å få bibelteks-
ter til å gå opp, er det liten tvil om. For i 
Chicago-erklæringen er ikke dogmet om 
Skriftens absolutte ufeilbarlighet perifert 
for den kristne tro, men sentralt. Både 
Bibelens og Guds troverdighet hviler på 
det. 

I Wisløffs absolutte ufeilbarlighetslære 
er saken annerledes. Han setter ikke opp 
en syllogisme der konklusjonen – at Skrif -
ten er absolutt ufeilbarlig – uunngåelig 
føl ger av to premisser – at Gud er full -
kom men, og at Gud har verbalinspirert 
Bibelen. Wisløff hevder heller ikke at 
læren er svært viktig for den kristne tro, 
men mener at Bibelens autoritet ivaretas i 
en begrenset ufeilbarlighetslære. Wisløffs 
argumentasjon for Bibelens absolutte 
ufeil barlighet gjør at et menneske som 
har blitt overbevist om at det er en objek-
tiv feil i Skriften, i større grad kan senke 
skuldrene. For læren er ikke noe Bibelens 
autoritet, eller den kristne tro som sådan, 
står og faller på. 

Konklusjon 
Sammenlikningen av ufeilbarlighetslæren 
Wisløff formulerer og den som uttrykkes 
i CSBI, gjør det klart at en skjelning mel-
lom ulike formuleringer av læren om 

Bibe lens absolutte ufeilbarlighet er hen-
siktsmessig. Læren kan ikke betraktes 
som en enhetlig størrelse, for argumenta -
sjonen og begrunnelsen for læren kan 
være ulik. Og den ulike begrunnelsen og 
argumentasjon for læren kan gi ulike 
kon sekvenser og utslag. Ulikhetene mel-
lom Wisløffs ufeilbarlighetslære og Chi ca -
go-erklæringen får blant annet betydning 
for skriftsynet og skrifttolkningen, samt 
også noen pastoral-teologiske konsekven-
ser. Det er derfor viktig å ikke se på kon-
klusjonen om at Bibelen er absolutt ufeil-
barlig isolert, men heller undersøke hvor-
dan læren formuleres i sin helhet.  

Konklusjonen om at det må skjelnes 
mellom ulike absolutte ufeilbarlighetslæ-
rer åpner for flere interessante spørsmål, 
særlig når det gjelder synet på Bibelens 
absolutte ufeilbarlighet i en norsk kon-
tekst. Er det først og fremst Wisløffs 
abso lutte ufeilbarlighetslære som har 
gjort seg gjeldende i Norge? Eller har 
andre absolutte ufeilbarlighetslærer, som 
for eksempel Chicago-erklæringen, også 
preget norsk teologi? Og hvilke absolutte 
ufeilbarlighetslærer kommer til uttrykk i 
Norge i dag? Spørsmål som disse er det 
dessverre ikke mulig å gi et tilfredsstillende 
svar på her. De får være tema for en 
annen, fremtidig artikkel.  
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Noter 
1 I norsk teologi har det ofte blitt gjort et skille mellom Bibelens begrensede og absolutte ufeilbarlighet. I en 
begrenset ufeilbarlighetslære er ufeilbarlighetens område avgrenset til innhold i Bibelen som berører «lære og 
liv», mens en slik avgrensning ikke eksisterer i en absolutt ufeilbarlighetslære. Når det henvises til læren om 
Bibelens ufeilbarlighet, er det ofte snakk om ufeilbarlighet i en absolutt forstand. 
2 Se f.eks Harald Hegstad, Gud, verden og håpet – innføring i kristen dogmatikk (Oslo: Luther Forlag, 
2015), 49–51. Hegstad hevder at læren om Bibelens fullstendige ufeilbarlighet har utgangspunkt i et funda-
mentalistisk bibelsyn, formulert i Amerika på begynnelsen av 1900-tallet. Se også Oddvar Johan Jensens  
uttalelser her: Andreas W.H. Lindvåg, «– Bibelkonservative har blitt mer aggressive», Vårt Land, 15. august 
2014, https://www.vl.no/troogkirke/bibelkonservative-har-blitt-mer-aggressive-1.88500. Jensen påstår at en 
amerikansk fundamentalisme har gjort seg gjeldende i norsk teologi de siste 50-60 årene, særlig i norske 
misjonsorganisasjoner. 
3 Se for eksempel Torkild Masvie, «Kirkehistorie og MFs bibelsyn», Dagen, 20. august 2014, 
https://www.dagen.no/meninger/21/08/2014/Kirkehistorie_og_MFs_bibelsyn-104777. 
4 Gjennom artikkelen varierer jeg mellom å skrive «ulike former for», «varianter av», og «ulike formuleringer 
av» læren om Bibelens absolutte ufeilbarlighet. Etter mitt syn er det noe mindre presist å si «ulike absolutte 
ufeilbarlighetslærer», siden de ulike formuleringene av læren ender opp med samme konklusjon: at Bibelen er 
absolutt ufeilbarlig. Likevel har jeg valgt å skrive «ulike absolutte ufeilbarlighetslærer» flere steder i artikke-
len for enkelthets skyld. 
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