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L E D A R E

”Herrens ord förblir i evighet” 
– ett löfte och en kallelse

Först pandemi och sedan krig i Ukraina har 
skakat om tillvaron för många. Den väs-
terländska tron på utveckling och att allt 

blir bättre dag för dag har blivit svår att hålla fast 
vid. Existentiella frågor om gott och ont, mening 
och mål, och inte minst om trygghet och hopp 
inställer sig på ett nytt sätt. Det är i ljuset av detta 
intressant att se hur uttrycket ”Herrens ord förblir 
i evighet” har använts genom historien. Det tycks 
som om det på ett särskilt sätt har stått i centrum 
när grundvalarna för tillvaron har skakat. ”Her-
rens ord förblir i evighet” användes 
som valspråk av de furstar som med 
fara för sitt eget och folkets liv valde 
att stödja reformationen. De bil-
dade det ”Schmalkaldiska förbun-
det” när kejsaren hotade att utrota 
reformationen med våld. Deras 
”logo” var VDMA utifrån den latin-
ska texten för ”Herrens ord förblir 
i evighet”: Verbum Domini Manet in 
Aeternum. Ett annat exempel på när 
uttrycket har använts är Barmendeklarationen, 
som skrevs 1934 i protest mot nationalsocialis-
mens grepp om kyrkan. ”Guds ord förblir i evig-
het” har använts när saker har ställts på sin spets 
både i samhället och i kyrkan, och det uttrycker 
vad som håller i både liv och död. 

Även i uttryckets ursprungliga, bibliska sam-
manhang återfinner vi nöd och mänsklig ovisshet. 
För Israel var den babyloniska fångenskapen på 
500-talet före Kristus den stora katastrofen. Lan-
det lades öde och folket fördes i fångenskap till 
Babylon. Men Jesaja fick profetera – redan innan 
folket förts bort – om att folket skulle vända till-
baka till Jerusalem. I detta sammanhang jämförs 
folk och människor med gräs som torkar bort och 

vissnar, ”men vår Guds ord förblir i evighet” (Jes 
40:6). Profeten säger, att inte heller i den djupaste 
kris kommer Herrens ord att ha mist sin kraft. 
Guds folks kallelse var att ta vara på Guds ord som 
sin högsta skatt. När Petrus i Nya testamentet 
citerar Jesajas ord, stryker han under att allt är 
förgängligt – utom detta ord och det liv som det 
tänder. Den oförgängliga säd som Guds ord är, har 
kraft att föda på nytt. Trots denna ofattbara kraft 
är det inte ett himmelskt ord som är oåtkomligt. 
Petrus stryker tvärtom under, att det är något 

som kan möta församlingen på ett 
konkret sätt: ”Det är detta ord som 
har förkunnats för er” (1 Petr 1:25).

I dessa båda bibliska samman-
hang så kontrasteras alltså uttrycket 
”Herrens ord förblir i evighet” med 
oro, krigsnöd och alltings förgäng-
lighet. ”Guds ord förblir i evighet” 
uttrycker både ett löfte och en 
kallelse, och som vi såg har ordet 
i svåra tider av kyrkohistorien lyst 

för människor som ett ljus i natten. Ingenting 
kan vara viktigare än att detta ord bevaras och 
förs vidare till nya generationer och ut till dem 
som ännu inte hört evangelium om Jesus Kristus. 

I detta stora uppdrag är FFG:s arbete insatt. I 
en djupt sekulariserad kultur har vi all anledning 
att på nytt framhålla, att Herrens ord förblir i 
evighet. Förmedlingen av detta ord sker på FFG 
inte endast i den ordinarie undervisningen på 
bachelor- och masterprogram utan även i många 
andra former. Som framgår av detta nummer sker 
det även genom småskriftsarbete, sommarbibel-
skola för unga, bibelhelger, konferenser och podd-
sändningar.
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… eftersom jag själv är gripen 
av Kristus Jesus. (Fil 3:12b)

B E T R A K T E L S E

A tt ”bli gripen” kan innebära flera saker. Den 
första associationen är förmodligen att bli 
fångad, begränsad, frihetsberövad. Om 

man blir gripen av polisen i Sverige så beror det 
troligtvis på att man är misstänkt för ett brott. Att 
”bli gripen” av någon eller något kan också inne-
bära att den personen eller händelsen har gjort ett 
djupt intryck. Då Paulus i Filipperbrevets tredje 
kapitel säger att han är gripen av Kristus så finns 
förmodligen något av 
båda aspekterna med. 
Paulus hade varit en 
ivrig följare av den 
fariseiska fromheten 
och en ökänd förfölja-
re av de första kristna.  
Till det yttre var han 
en oklanderlig man 
med rätt härkomst, 
god familjebakgrund 
och prickfri laglydnad. 
(Fil 3:4–6) Vem kan få 
för sig att misstänka 
honom för något? Vem kan med rätten på sin sida 
gripa honom? Vem kan anklaga honom? 

Det visade sig för Paulus att Gud kunde det. 
Mitt under hans yttre oklanderlighet fick han på 
sin väg till Damaskus möta Gud genom att möta 
Jesus, den som han förföljde. Han fick förstå att 
det som han höll fram om sig själv, rättfärdighet 
genom lagen, inte var tillräckligt inför Guds dom-
stol. Han stod anklagad precis som alla andra, de 
som han såg ner på, för att följa härskarna över 
luftens välde, sina köttsliga begär och göra vad 
köttet och tankarna ville. Han var i sig själv ett 
vredens barn, en stridspilot för den Onde då han 
förföljde församlingen (Ef 2:2–3). 

Samtidigt, när Paulus mötte sin domare så möt-
te han i samma person också sin frälsare Jesus. Allt 
det som förr hade varit en vinst för honom räk-
nade han nu som en förlust, ja som skräp, efter-
som han hade funnit det som var långt mer värt: 

rättfärdigheten från Gud genom tron på Kristus. 
Han fick lära känna kraften i Kristi uppståndelse 
och hade hopp om att nå fram till sin egen upp-
ståndelse från de döda i evig rättfärdighet. Paulus 
hade blivit gripen av Kristus Jesus och hans oför-
tjänta barmhärtighet vars djupa intryck på honom 
fick honom att ändra kurs fullständigt och han 
var fast besluten om att hålla fast vid det som han 
nått fram till. Han som tidigare trodde sig vara 

fri hade egentligen 
varit gripen av synd, 
död och sitt eget kött, 
men gripen av Kris-
tus kunde han veta 
sig vara frikänd och 
fri. Han behövde inte 
frukta döden, den sis-
ta fienden, längre. Nu 
kunde han frimodigt 
vara en rätt Herrens 
tjänare. Den nit med 
vilken Paulus hade 
kämpat mot Kristus 

och de kristna vändes nu i en nit för Kristus och 
för de kristna. 

Den resa i resan som Paulus fick göra på vägen 
till Damaskus är en resa som varje kristen därefter 
har fått göra. Guds lag avslöjar vad lite vi har att 
lita till i oss själva under syndens slavok, och för 
oss mot Guds evangelium: Jesu Kristi död och 
uppståndelse i vårt ställe och den friheten som 
vilar över den som tror på honom. Det får vara 
vår ständiga bön att vi alla om och om igen får bli 
gripna av Jesus och så bli verkligt fria från lagens 
krav och syndens skuld till ett barnaskap och en 
glädjefull tjänst hos Gud.  Gripna av Kristus och 
därför fria!

”Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker 
mig mot det som ligger framför och jagar mot 
målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till 
himlen i Kristus Jesus.” (Fil 3:13–14)

Han fick 
förstå att 
det som 
han höll 
fram om 
sig själv 
inte var 
tillräckligt 
inför Guds 
domstol.

Av Henrik Andersson, studiehandledare på FFG.
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Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga 
egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de 
verk han har skapat. (Rom 1:20)

Gud uppenbarar sig också i sin skapelse. Det är 
Skriften tydlig med. Detta har i kyrkans historia 
ibland beskrivits som att Gud har tilltalat män-

niskan genom två böcker, naturens bok och Skrifternas 
bok. Ett annat, kanske mer bekant, sätt att säga detta är 
att Gud har gett en allmän uppenbarelse och en särskild 
uppenbarelse. Den allmänna uppenbarelsen är tillgänglig 
för alla människor i alla tider. Den särskilda är knuten 
till de ord och löften som Gud talat till människor ge-
nom historien och som vi finner nedskrivna i våra Biblar. 
Ibland har naturen beskrivits som Guds bilderbok, där fler 
sinnen än hörseln används för att förmedla kunskap om 
Gud. ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet 
förkunnar hans händers verk.” (Ps 19:1) I sin kända Som-
marpsalm, mer känd under namnet ”En vänlig grönskas 

rika dräkt” beskriver psalmförfattaren Carl David af Wirsén 
i de två första verserna hur Guds bilderbok frambringar 
lovsång till Gud hos både djur och människor, men be-
skriver också hur detta bör föra en människa till Guds 
andra bok: Skriften. I likhet med hur Gud varje vår ger 
liv åt det som var dött ger Gud liv åt oss människor som 
var döda i våra överträdelser genom sitt ord. Till skillnad 
från sommarens ljuvlighet som varje år så småningom 
förblommar och ”dör”, så består Guds Ord. På detta sätt 
vittnar skapelsen för oss både genom sin likhet och sin 
olikhet om Guds handlande med oss. Wirsén anspelar på 1 
Petr 23–25 där det beskrivs hur människan såsom skapad 
varelse är förgänglig som gräset men Gud och hans ord är 
oförgängligt. I tro på detta ord blir människan planterad 
till samma oförgängliga liv som Guds eget väsen och Guds 
eget ord har. Låt oss detta år låta Gud genom sin bilderbok 
få föra oss till lovsång och tacksamhet över Guds goda gå-
vor och fram till sin särskilda uppenbarelse i Kristus med 
löfte om det oförgängliga livet ”där inget vissnar mera”.

1. En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.
Och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.

2. Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa.
Ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.

3. Men du, o Gud som gör vår jord
så skön i sommarns stunder:
Giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.
Allt kött är hö
och blomstren dö
och tiden allt fördriver,
blott Herrens ord förbliver.

4. Allt kött är hö, allt flyktar här
och snart förvissna gräsen.
Hos dig allena, Herre, är
ett oförgängligt väsen.
Min ande giv
det nya liv,
som aldrig skall förblomma,
fast äng och fält stå tomma.

5. Då må förblekna sommarns glans
och vissna allt fåfängligt;
min vän är min och jag är hans,
vårt band är oförgängligt.
I paradis
han huld och vis,
mig sist skall omplantera,
där inget vissnar mera.

Sommarpsalm
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T E M A

I boken Holy Scripture argumenterar den ame-
rikanske teologen Jack Kilcrease för att Bibeln 
är sann i allt som den uttalar sig om. Samtidigt 

som han argumenterar för denna ståndpunkt ger 
han en överblick över olika klassiska och moderna 
diskussioner som är relevanta för att förstå Bibeln 
som helig skrift. Boken ingår i serien Confessional 
Lutheran Dogmatics och några av dess grundläg-
gande tankar ska här presenteras. 

En talande Gud och en ”språklig skapelse”
Kilcrease börjar med att visa hur bibelsyn och guds-
föreställning hör samman. Bibelns Gud är en talande 
Gud (Deus loquens), alltifrån det inledande ”Varde 
ljus” till Uppenbarelsebokens ”Se, jag kommer 
snart”. Avgudarna är stumma men Israels Gud ta-
lar. Den skapelse han har talat fram kallar Kilcrease 
för en ”lingvistisk skapelse”, och med detta vill han 
säga att hela skapelsen är inbäddad i språk. Språket 
spelar en avgörande roll för människans förståelse 
av världen. Människan har fått möjligheten att ta 
del av Guds tankar genom det ord som han talar 
och uppenbarar i Bibeln. Denna syn på människan 
som en språkligt bestämd varelse har viktiga konse-
kvenser för t.ex. synen på förnuftet. Istället för att 
som upplysningen se förnuftet som autonomt och 
självständigt, pekar Kilcrease på hur förnuftet är 
beroende av ett språk för att utvecklas och därför 
också i hög grad är bestämt av språket. 

Skriften som uppenbarelse
En avgörande fråga när det gäller bibelsyn är förstå-
elsen av ”uppenbarelse”. Kilcrease visar hur teologer 
under 1900-talet har velat förlägga uppenbarelsen 
enbart till historiska händelser. Skriften är då inte 
en del av uppenbarelsen utan dess värde skulle 
enligt detta sätt att se ligga i att den är ett primär-
vittne till dessa händelser. Istället för detta synsätt 
argumenterar Kilcrease för att såväl de historiska 
frälsningshändelserna som Skriften är uppenbarelse. 
Gud har inte bara handlat i historien utan har även 
genom profeter och apostlar talat om vad dessa 
händelser betyder. Kilcrease har även en diskussion 
om begreppet ”myt”, och visar hur det har använts 
för att avfärda det historiska anspråket i Bibelns 
berättelser, vilket Kilcrease ställer sig avvisande 
till eftersom man då inte gör rättvisa åt texternas 
egna anspråk på att skildra historiska händelser. 

Kristus som Bibelns kärna och stjärna; ett 
verksamt ord
Kilcreases förståelse av historia, uppenbarelse och 
Skrift är bestämd av det han menar är centrum i 
frälsningshistorien, att Guds Son har blivit män-
niska. Guds Son är Ordet (Joh 1:1) och Kilcrease 
argumenterar för att Ordet har varit närvarande 
i Guds handlande med världen även innan hans 
människoblivande ägde rum. Ända sedan skapelsen 
har Guds ord varit fyllt av Guds Ande och liv. Det 

Av Torbjörn Johansson, rektor på Församlingsfakulteten.

Bibeln är Guds eviga ord 
och fylld av ande och liv

Holy Scripture, Jack 
D. Kilcrease
Publicerad av The 
Luther Academy, 
2020, (278 s.)

Denna fördjupningsartikel består av två artiklar som tidigare publicerats i den 
kristna dagstidningen Världen idag. I den första delen recenseras den senaste boken i 
serien Confessional Lutheran Dogmatics: Holy Scripture. I den andra delen reflekterar 
Torbjörn Johansson över frågan om bibelsyn utifrån nämnda bok. Boken är skriven av 
Dr. Jack D. Kilcrease, lärare i systematisk teologi vid Institute of Lutheran Theology, 
en fristående teologisk fakultet i USA inte helt olik Församlingsfakulteten.
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T E M A

gäller inte bara skaparorden utan även Guds ord 
till Israel genom Mose och profeterna. I denna 
mening talar Kilcrease om en ”sakramental” för-
ståelse av Skriften. Liksom Kristi kropp och blod 
enligt den lutherska teologin är närvarande ”i, med 
och under” bröd och vin vid nattvarden, så är Gud 
själv närvarande i, med och under Skriftens ord. 
När Bibeln predikas eller läses så är det inte bara 
information om Gud utan Gud själv kommer nära 
genom sitt ord. Gud är subjektet, den handlande. 
Bibelns ord är verksamt och levande, ett medel 
och ett instrument som Gud använder genom sin 
Ande. I denna mening kan Kilcrease tala om en 
”inkarnatorisk och sakramental” syn på Skriften. 
Jesus Kristus är Bibelns innehåll och ärende, både 
i Gamla och Nya testamentet. 

Uppenbarelse och korsteologi
Liksom Gud uppenbarar sig själv i världen genom 
olika frälsningshandlingar i Gamla testamentet och 
ytterst genom inkarnationen, i Jesu liv, död och 
uppståndelse, så uppenbarar han sig i den heliga 
Skrift. Kilcrease menar att det finns gemensamma 
drag i dessa former av uppenbarelse. Ett av dessa 
är att Gud på ett sätt förblir dold även i sin up-
penbarelse. Det var många som mötte Jesus från 
Nasaret utan att inse att han är Guds Son. Det var 
fördolt för deras ögon. På samma sätt är det många 
som läser Bibeln utan att inse att det är Guds ord. 
Kilcrease anknyter till Martin Luthers åtskillnad 
mellan härlighetsteologi och korsteologi, där kor-
steologin innebär att Gud uppenbarar sin härlig-
het i förnedringen, sin styrka i svagheten, sitt liv 
i döden. Gud inte bara döljer sig utan uppenbarar 
sig i sin motsats (sub contrario). Gud gör sig sårbar 
för människors onda handlingar, för deras falska 
anklagelser och hån. Det skedde vid inkarnationen 
och det sker när Gud uppenbarar sig i Bibeln. 

Skriftens inspiration och ofelbarhet
Kilcrease har ett kapitel om Skriftens inspiration. 
Han går igenom olika alternativ hur man kan förstå 
att Bibeln är inspirerad av Gud och argumenterar 
själv för ”verbalinspirationen”, alltså att inspira-
tionen inte bara gäller saken utan även själva or-
den. Denna förståelse betyder inte att de bibliska 
författarnas personligheter skulle ha suddats ut, 
utan tvärtom har Gud använt deras olikheter för 
att Bibeln skulle bli som han ville ha den.  

Alltsedan den historisk-kritiska metodens fram-

växande på 1700-talet har man diskuterat huru-
vida Bibelns inspiration och sanningsanspråk även 
omfattar historia och vad vi idag skulle kalla natur-
vetenskap. Vissa teologer hävdar att dess sanning 
är begränsad till frågor som rör troslära och etik. 
Kilcrease ägnar ett utförligt avsnitt åt att försvara 
att Bibeln är sann i alla frågor, att den är utan fel, 
alltså ”ofelbar”. Den engelska term som Kilcrease 
använder är inerrancy, vilket är ett viktigt begrepp 
i den anglosaxiska världens debatt om bibelsyn. 
Kilcrease menar att beskrivningen av Skriftens 
karaktär som ”ofelbar” är baserad på den kristocen-
triska, inkarnatoriska och sakramentala bibelför-
ståelse som han företräder. Eftersom hela Skriften 
handlar om Kristus och det är Kristus som är dess 
subjekt, den som djupast sett talar, gäller att den 
i sin helhet är sann. Kilcrease argumenterar för 
att Jesu inställning till ”Skrifterna” även ska vara 
en lärjunges inställning till Skriften (där nu Nya 
testamentets skrifter är inkluderade). Jesus hän-
visar i evangelierna till Skrifterna som den högsta 
auktoriteten och säger att Guds ord är ”sanning”. 
Bibelsynen är beroende av Jesu auktoritet och den 
tilltro som lärjungen har till honom. Kilcrease kon-
trasterar på denna punkt sin uppfattning med ”den 
amerikanska fundamentalismen”. Med detta menar 
Kilcrease en uppfattning som hävdar att Skriften 
är helt pålitlig och att detta också går att rationellt 
visa. Men, skriver Kilcrease, detta innebär att varje 
påstådd motsägelse eller vetenskaplig utmaning gör 
att Bibelns karaktär av trovärdigt vittne kommer 
i gungning till dess att en övertygande förklaring 
har presenterats. Däremot betyder Kilcreases ar-
gument för ”ofelbar” att hans ståndpunkt inte är 
beroende av förnuftets förmåga att bevisa att allt 
är sant. Med detta sagt, så klargör Kilcrease att 
Skriften förvisso kan undersökas rationellt och 
jämföras med vad andra vetenskaper säger, men 
dessa undersökningar är för en kristen sekundära 
i jämförelse med den trosövertygelse som Anden 
har väckt i hjärtat.

Avslutning
Kilcrease behandlar inte bara de traditionella frå-
geställningar som ryms inom bibelsynsfrågan, t.ex. 
Skriftens inspiration, kanon och trovärdighet, utan 
även frågor som rör hermeneutik, språkteori och 
förhållandet mellan Skrift och tradition. Utrymmet 
medger inte att återge dessa men de utgör viktiga 
delar av framställningen.
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T E M A

Boken innehåller många intressanta resonemang 
och ger en uppdaterad genomgång av många debat-
ter som rör bibelsyn. Till bokens svagheter hör dis-
positionen och uppbyggnaden av frågeställningar 
och argument, vilka kunde ha varit klarare. Den 
summariska innehållsförteckningen gör det svårt 
att få en överblick och finna de specifika ämnen 
som man letar efter.

Uppfattningen att Bibeln är sann – utan in-
skränkningar – har inte sällan blivit osakligt fram-
ställd av kritikerna. Den har blivit en ”halmgubbe” 

som är lätt att kritisera. Kilcreases bok kommer att 
göra det svårare att karikera denna bibelsyn, då han 
för initierade resonemang om de olika frågor som 
tillsammans formar inställningen till Bibeln. Detta 
innebär ett framsteg för alla som är intresserade av 
att förstå Bibeln.  För den som vill studera vad en 
konfessionell evangelisk-luthersk bibelsyn innebär, 
kommer Kilcreases bok att vara ett standardverk att 
hänvisa till. Även den som inte delar den bibelsyn 
som Kilcrease företräder kommer att få en genom-
tänkt och profilerad ståndpunkt att relatera till.

Alla har en bibelsyn
Ibland viftas bibelsynsfrågan bort såsom oviktig 
men ingen kommer undan sakfrågorna och alla har 
i praktiken en bibelsyn, uttalad eller outtalad. Det 
gäller även den som förnekar att Bibeln är Guds 
ord. Men ibland används bibelsynsfrågan på mot-
satt sätt – istället för att viftas bort så konstateras 
att en kontroversfråga beror på att man har olika 
bibelsyn – och så kommer man inte längre. Men 
varför ser jag på Bibeln som jag gör? Vad bestäm-
mer min bibelsyn? Om de frågorna ställs, kan man 
komma vidare i dialogen. 

Kilcreases bok gör allvar av att Jesu bibelsyn 
också ska vara hans lärjungars bibelsyn. Någon kan 
naturligtvis hävda att boken som helhet bygger på 
ett cirkelargument av typen: Skriften är inspirerad 
eftersom den säger att den är inspirerad. Men, som 
Kilcrease skriver i genomgången av kanonfrågan, 
det finns andra saker som människan får kunskap 
om på ett liknande sätt, t.ex. kan hon bara känna 
solen genom dess ljus. Det hör till Skriftens innebo-
ende kraft att den genom Andens verk överbevisar 
människans hjärta om sin sanning. 

”Ofelbarhet”
Det mest kontroversiella avsnittet i Kilcreases bok 
torde vara ofelbarhetsanspråket (inerrancy). Termen 
”ofelbar” har fått kritik, inte bara från liberalt håll 
utan även från teologer som vill vara trogna Skrif-
ten. Frågan gäller om det är klokt att använda ett 

begrepp som inte är hämtat från Skriften. Termen 
”ofelbar” finns ju inte med i Skriften (även om sa-
ken finns där). Denna kritik bör tas på allvar. Det 
naturliga är att först och främst använda Skriftens 
egna uttryck, vilka i de här behandlade frågorna 
är ”sanning/sann”, ”trovärdig” (t.ex. Upp 1:5) och 
liknande uttryck. I Skriften används ”sanning” på 
olika sätt men de hör alla samman. I den allra dju-
paste betydelsen är sanning en person, Jesus Kristus 
(Joh 14:6). Vidare, att ”vandra i sanningen” (2 Joh 4) 
är att leva sitt liv tillsammans med honom som är 
sanningen och i enlighet med de föreskrifter som 
han har gett för livet. Sanning kan i dessa samman-
hang ha ett etiskt innehåll. Sanning kan i Skriften 
också användas för sådant som vi i vardagligt tal 
menar med ”sanning”, att något överensstämmer 
med yttre fakta och är motsatsen till osant, falskt 
eller fel (t.ex. 5 Mos 22:20). Ett exempel på detta 
är vittnesbördets betydelse i Israels lagstiftning. 
Det skulle vara flera vittnen och deras vittnesbörd 
skulle vara samstämmigt (5 Mos 19:15) och vi kan 
här även tänka på budet att inte bära falskt vittnes-
börd. Sanning framhävs på ett särskilt sätt när det 
handlar om Guds löften, som när det inskärps att 
Gud inte kan ljuga (Tit 1:2). Sanning är således ett 
mångfacetterat begrepp i Skriften och det framställs 
som något gott på alla nivåer. Frågan blir hur man 
utifrån detta kan hävda att något som står i Skriften 
inte skulle vara sant – det gäller trosläran, etiken 
och det som rör historia och naturvetenskap – utan 

Sann i allt? Reflektioner om bibelsyn utifrån 
Jack Kilcreases bok Holy Scripture
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att hamna i godtycke. Om det finns ofelbara delar 
och felbara delar, vilket är kriteriet som ska avgöra 
vad som är vad? Utifrån Bibelns eget anspråk på 
sanning blir det positiva uttrycket att ”Skriften är 
sann och tillförlitlig i allt den uttalar sig om”. I sak 
innebär detta, att den är utan fel och därför kan 
termen ”ofelbar” användas sekundärt för att förtyd-
liga och sammanfatta Skriftens sanningsanspråk.

En invändning som brukar riktas mot tanken 
på ”ofelbarhet” är att den skulle vara bestämd av 
modernismens tankesätt. När man utifrån upplys-
ningens krav på vetenskaplig exakthet kritiserade 
Bibeln så accepterade kristna fundamentalister 
dessa – felaktiga – premisser och formulerade sin 
bibelsyn utifrån dem. Det skulle därför finnas ett 
påtagligt drag av rationalism i fundamentalismens 
bibelsyn. Denna invändning och kritik träffar enligt 
mig inte den bibelsyn som Kilcrease företräder. Som 
vi har sett inskärper han att den bygger på trons 
accepterande av Jesu inställning till Skrifterna. Vad 
gäller vetenskaplig exakthet, så innebär Kilcreases 
bibelsyn att Bibeln måste förstås utifrån sina egna 
förutsättningar och att dess anspråk på historisk 
och vetenskaplig precision måste utläsas av texterna 
själva. Förutom denna uppgift blir det naturligtvis 
en viktig sak att ge akt på poetiska inslag och på hur 
Bibelns bildspråk fungerar (t.ex. ”jordens pelare” 
och liknande uttryck). 

Korsteologi, inte härlighetsteologi
En sak som är viktigt att få med när frågan om Bi-
belns sanningsanspråk diskuteras – och här hjälper 
Kilcreases bok oss – är uppenbarelsens korsteolo-
giska drag. Med detta menas som vi såg att Gud 
även i sin uppenbarelse förblir dold på olika sätt, 
och att uppenbarelsen inte alltid motsvarar våra 
förväntningar på hur den skulle vara. Om Gud 
är helig, upphöjd och härlighetens Herre, så kan 
man förvänta sig att hans uppenbarelse skulle vara 
annorlunda än vad den är. Men liksom Jesu yttre 
var enkelt så är även Skriftens vittnesbörd enkelt. 
Inte alla såg hans härlighet. Genom tron kunde 
dock människor se att Jesus var fylld av nåd och 
sanning, och på ett liknande sätt är det med Bibelns 
sanning. Den ses och uppskattas i tron, men kan 
sällan triumfatoriskt påvisas för den som inte tror.

Centrum och periferi
Med frågan om Skriftens oinskränkta sanningsan-
språk följer ett annat problem: Hur undviker jag 

att frågor om påstådda motsägelser och fel hamnar 
i centrum av mitt kristna tänkande, på bekostnad 
av Bibelns verkligt centrala frågor? Det finns ju 
centrala frågor i Bibeln och det finns perifera frågor. 
Det är naturligtvis viktigare att känna till Joh 3:16 
än ett avsnitt i Krönikerböckerna. Men allt är Guds 
ord, givet av Gud till vår frälsning. En bild som har 
använts för att visa hur centrala och perifera delar 
båda fyller sin funktion i uppenbarelsen är hämtad 
från ögats funktion. Synfältet har skärpa i centrum 
och sedan blir det suddigt ute i periferin. Trots att 
vi inte ser klart i periferin så är detta område viktigt 
för orienteringen och för helheten. Överfört till 
Bibeln så är det Kristi person och verk, hans död 
och uppståndelse och följderna av detta, som ska 
vara i centrum för förkunnelsen. Men istället för att 
påstå att det skulle finnas fel i de perifera delarna, 
håller man enligt ovan beskrivna bibelsyn fast även 
vid periferins sanning. Anledningen är att Bibeln 
själv gör en skillnad mellan centrala och mindre 
centrala frågor men däremot ingen skillnad mellan 
frågor där den skulle vara sann och frågor där den 
inte skulle vara sann.

Människosyn och bibelsyn
Åter till frågan: Hur undviker jag att frågor som 
handlar om ofelbarhet får en oproportionerligt stor 
plats i min reflektion över Skriften? Svar: Genom 
att Gud ger mig ännu viktigare saker att fokusera 
på. Bara Gud kan ge frågan dess rätta plats. Om 
lag och evangelium predikas, och människor ger 
Gud rätt, så betyder det att de erkänner den san-
ning som ordet uppenbarar för dem. Att ge Guds 
ord rätt handlar först och främst om att ge det rätt 
när det säger att jag är en syndare och att ge det 
rätt när det säger att jag är rättfärdig för Jesu Kristi 
skull. Att erkänna den sanningen innebär att tro. 
I kamp mot synd, död och djävul griper tron tag 
om sin enda räddning, Kristus som möter i löftets 
ord, likt en drunknande som griper om livbojen. 

Utifrån det ovan sagda, så framgår hur männis-
kosynen hela tiden implicit finns med när bibelsynen 
diskuteras. Är människan verkligen i den positionen 
– andligt, moraliskt, kognitivt – att hon kan eller 
ska peka ut fel i Herrens ord? Få har ägnat sig så 
helhjärtat åt Bibelns ord som Martin Luther, sedan 
han upptäckt evangelium. Hans sista skrivna ord 
handlade om hur människan ska kunna förstå Guds 
ord, och på en lapp som låg vid hans säng stod det: 
”Vi är tiggare. Det är sant.”
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FFG-undervisning når Estland
År 2014 publicerades det första häftet 
i serien FFG:s småskrifter, Daniel Jo-
hanssons skrift Den stora gåvan – vägen 
från döden till livet i dopet. Det finns 
nu drygt ett tiotal titlar, däribland Da-
niel Johanssons skrift Kristi dyra gåva 
– Martin Luther om nattvardens djupaste me-
ning. Dessa båda häften, om Dopet och 
Nattvarden, har i år översatts till estniska 
språket och tryckts i Estland. Nu finns de 
tillgängliga för distribution via Svenska 
S:t Mikaelskyrkan i Tallinn. Häftena är 
också tillgängliga på Scripturas webbsida 
för nedladdning.

Evangelisk Litteraturmission – Scrip-
tura – etablerades 197 med syftet att utge 
och sprida kristen uppbyggelselitteratur som 
överensstämmer med Bibeln och de evangelisk-
lutherska bekännelseskrifterna. En av initiativtagarna, Josef 
Imberg (1916–199) – far till Rune Imberg, f.d. lärare på 
FFG – skrev under sin tid som missionär och präst många 
böcker som blivit översatta till olika språk. Bokutgivningen 
har företrädesvis skett i Syd (Afrika) och i Öst (Baltikum, 
Ryssland och Belarus) och verksamheten finansieras genom 
gåvor, testamenten och anslag.

Under de gångna 40 åren har flera hundra tusen skrifter/
böcker tryckts och distribuerats till medarbetare i framför 
allt lutherska kyrkor utöver världen. De senaste åren har 

böckerna digitaliserats, d.v.s. kopierats/
skannats genom bildläsare och publice-
rats på Scripturas webbsida. På så sätt 
är materialet globalt sett tillgängligt 
via nätet för nedladdning i dator, iPad 
och iPhone. I år har ett projekt förverk-

ligats på ett intressant sätt. Den Evangelisk-
Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) bedriver i 

det nordvästra stiftet teologisk utbildning 
vid Kapenguria Bible Centre (KBC). Under 
vårens lopp har vid undervisningen i kyr-
kohistoria Josef Imbergs bok på swahili 
använts som kurslitteratur, Historia ya 
kanisa (publicerad 1993). Publikationen 

tillhandahölls via Scripturas bibliotek på 
webbsidan, skrevs ut i Nairobi, trycktes som 

kompendier och förmedlades till studenterna 
på KBC.

För mer information, besök Scripturas webbsida: www.
scriptura.nu – här finns utöver redogörelser för historia 
och verksamhet möjligheter att läsa och ladda ner artiklar, 
häften och böcker på olika språk.

Gåvor till Scripturas verksamhet mottages med tacksam-
het på bankgiro: 247–6760.

Tvillingskrifter
De två senaste publikationerna i vår småskriftserie är tänkta att läsas i 
tandem, som en helhet i två delar. I den senaste småskriften Flera gu-
dar? tas den kristna bekännelsen till Gud som treenig upp. Här belyses 
bibelstödet för treenighetsläran och hur denna sedan formulerats i den 
kristna kyrkans bekännelser. Småskriften utgör ett viktigt korrektiv 
till förenklade framställningar som man ibland stöter på i mötet med 
andra religioner och i skolans religionsundervisning. Den bygger vidare 
på den dessförinnan publicerade, Gudomlig glans, som utförligt går 
igenom bibelstödet för bekännelsen till Jesus Kristus som sann Gud. Vi 
rekommenderar därför att man läser de båda småskrifterna tillsammans. 

ERBJUDANDE, T.O.M. 20 JUNI 2022: Beställ Gudomlig glans och Flera gudar?
för 70 kr (ordinarie pris 50 kr/st). Porto tillkommer. 

ROLAND GUSTAFSSON
Ordförande i Scriptura
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Bibelskola för unga (16–30 år) i sommarstaden Göteborg
11–13 augusti

11 augusti, ”Jesus sa aldrig att han var Gud!”
9:00 Morgonbön och Pass 1
10:00 Fikapaus
10:15 Pass 2
11:00 Paus 
11:15 Pass 3
12:05 Middagsbön
12:30 Gemensam lunch
14:00–18:00 Frivillig gemenskapsaktivitet

12 augusti, ”Gud finns i Gamla testamentet, 
men inte treenigheten!”
9:00 Morgonbön och Pass 1
10:00 Fikapaus
10:15 Pass 2
11:00 Paus 
11:15 Pass 3
12:05 Middagsbön
12:30 Gemensam lunch
14:00–18:00 Frivillig gemenskapsaktivitet

13 augusti, ”Treenigheten hittades på av 
kristna på 200-talet!”
9:00 Morgonbön och Pass 1
10:00 Fikapaus
10:15 Pass 2
11:00 Paus 
11:15 Pass 3
12:05 Middagsbön
12:30 Gemensam lunch
14:00–18:00 Frivillig gemenskapsaktivitet

Anmälan till: info@ffg.se
Nämn också om du vill ha hjälp med boende, så hjälper vi dig. 
Kostnad: 300 kr 
I kursavgiften ingår lunch och fika tre dagar samt två böcker ur 
FFG:s småskriftserie ”Gudomlig GLANS” och ”Flera gudar?”

Tre falska påståenden och dess svar
Den kristna kyrkan bekänner att Fadern är Gud, Sonen är Gud 
och att Anden är Gud. Samtidigt bekänns att Gud är en. Hur 
går detta ihop?

Redan tidigt i Kyrkan uppstod frågan men också idag kan 
den enskilde kristne få möta ifrågasättanden kring den bib-
liska förståelsen om Gud som treenig. 

Undervisningen under tre förmiddagar på årets bibelskola 
svarar på tre falska påståenden som man kan möta från olika 
håll idag. FFG vill alltså hjälpa att rusta unga vuxna med den 
bibliska kunskapen kring en fråga som så lätt tas för given, 
tills den möter motstånd. Undervisar gör Torbjörn Johansson 
och Daniel Johansson.
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Vill du annonsera här? Kontakta FFG:s expedition – info@ff g.se

Gunnels Massage
Djupgående svensk klassisk massage.
Nu även med Medicinsk laser.

www.GunnelsMassage.se

FFG:s 
masterutbildning 
omnämnd i 
tidningen Till Liv ...
Eyob Dinku från Asella i 
Etiopien var i Sverige i 
början av mars för sin 
första masterkurs på För-
samlingsfakulteten. Eyob 
beskriver sitt första besök 
i Sverige så här:

”Besöket är toppen, men det är kanske inte så 
mycket ett besök som arbete. Jag är fullt upp-
tagen med studierna och hoppas kunna se mer 
av Sverige en annan gång. Det är en annorlunda 
kultur i Sverige, mer ’civiliserat’, mer stillsamt, mer 
privata människor, och givetvis kallt! Men jag är 
så tacksam för allt.

I klassen är det hög nivå på undervisningen, 
den är luthersk och bra, professorn är fantastisk 
och klasskamraterna är livliga och engagerade. 
Det är mycket diskussioner och debatter. Och 
skämt och skratt!

Sedan saknar jag familjen. Jättemycket. 
Familjen, arbetet och kyrkan väntar där hemma, 
och jag har en massa att berätta för dem om!”

Reservera tid i 
almanackan!
Bibelhelg (Galaterbrevet) 7–8 oktober
Temadag fredag 11 november
Fakultetens dag lördag 12 november
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Sen ansökan till
studier inför hösten?
Hann du eller någon du känner inte att anmäla sig till teolo-
giska studier i höst? Ge inte upp. I mån av plats på Fjellhaug 
är det fortfarande möjligt att ansöka om studieplats på FFG. 
Det gäller båda de utbildningar som FFG erbjuder: Teologiskt 
basår, 1 år, hel- eller halvfart (60 studiepoäng) och Bachelor 
i Teologi & och Mission, 3 år (10 studiepoäng). Kontakta 
studiehandledare Henrik Andersson genom att skriva till 
studiehandledare@ffg.se eller genom att ringa 072-325 94 
70 så hjälper vi till att ansöka.

Om någon fortfarande överväger studier men tvekar in-
för att flytta till Göteborg har vi möjlighet att ge dispens 
så att man kan delta första året på distans genom att följa 
lektionerna digitalt.

Fördjupning när du vill
Du har väl inte missat att det går att ta del av Församlings-
fakultetens arbete också digitalt? FFG har två poddar som 
regelbundet kommer ut med nya avsnitt. Dels finns ”FFG-
podden” som tar upp flera olika ämnen ur olika perspektiv 
och med olika gäster och dels finns ”Predikoverkstan” där 
våra lärare i exegetik hjälper till med förberedelserna inför 
söndagens texter. Du hittar dessa avsnitt både på vår hemsida 
och på de ställen där andra podcast går att finna.

Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds
tidningen med uppgift om nya adressen


