
Mikael	  Tellbe,	  Filadelfiakyrkan	  Örebro,	  2015-‐09-‐20	  
	  
	  
Ordet	  blev	  människa:	  
Vad	  menar	  vi	  med	  att	  Bibeln	  är	  inspirerad	  av	  Gud?	  
Här	  följer	  en	  sammanfattning	  av	  predikan	  +	  några	  frågor	  att	  reflektera	  och	  samtala	  kring.	  
	  
	  
Vad	  är	  det	  som	  gör	  Bibeln	  så	  speciell?	  
Det	  finns	  egentligen	  ingen	  bibelvers	  som	  beskriver	  Bibeln	  i	  den	  form	  vi	  har	  den	  idag,	  men	  en	  bibeltext	  
som	  kanske	  mer	  än	  någon	  annan	  sammanfattar	  det	  speciella	  med	  Guds	  ord	  är	  2	  Tim	  3:14-‐17:	  ”Stå	  kvar	  
vid	  det	  som	  du	  har	  lärt	  dig	  och	  fått	  visshet	  om.	  Kom	  ihåg	  vilka	  lärare	  du	  har	  haft	  och	  att	  du	  ända	  sedan	  
dina	  barnaår	  är	  hemma	  i	  de	  heliga	  skrifterna;	  de	  förmår	  ge	  dig	  den	  kunskap	  du	  behöver	  för	  att	  bli	  
räddad	  genom	  tron	  på	  Kristus	  Jesus.	  Varje	  bok	  i	  skriften	  är	  inspirerad	  av	  Gud	  och	  till	  nytta	  när	  man	  
undervisar,	  vederlägger,	  vägleder	  och	  fostrar	  till	  ett	  rättfärdigt	  liv,	  så	  att	  den	  som	  tillhör	  Gud	  blir	  fri	  
från	  sina	  brister	  och	  rustad	  för	  alla	  slags	  goda	  gärningar.”	  
	  
Timotheos	  har	  blivit	  placerad	  i	  Efesos	  för	  att	  reda	  ut	  en	  stökig	  församlingssituation	  med	  ett	  ledarskap	  
som	  hotat	  att	  splittra	  församlingen.	  Det	  blev	  tuffare	  än	  väntat,	  och	  när	  Paulus	  skriver	  2	  Tim	  har	  han	  
tappat	  modet	  och	  är	  på	  väg	  att	  ge	  upp.	  Paulus	  gör	  allt	  för	  att	  få	  honom	  att	  stå	  fast	  vid	  uppdraget.	  Vad	  
är	  då	  viktigt?	  En	  av	  uppmaningarna	  han	  ger	  handlar	  om	  att	  stå	  fast	  vid	  det	  han	  lärt	  sig	  och	  vid	  ”de	  
heliga	  skrifterna”,	  de	  gammaltestamentliga	  texterna.	  Det	  är	  endast	  dessa	  som	  ”förmår	  ge	  dig	  den	  
kunskap	  du	  behöver	  för	  att	  bli	  räddad	  genom	  tron	  på	  Kristus	  Jesus”.	  Skriftens	  förmåga	  att	  rädda	  är	  
baserat	  i	  det	  som	  sägs	  i	  det	  följande:	  ”Varje	  bok	  är	  inspirerad	  av	  Gud.”	  
	  
Uttrycket	  ”inspirerad”	  (grek.	  theopneustos)	  används	  endast	  här	  i	  Nya	  Testamentet.	  Vi	  vet	  inte	  dess	  
exakta	  betydelse,	  men	  ordet	  är	  sammansatt	  av	  ”Gud”	  (theos)	  och	  ”utandad/inandad”	  (pneustos),	  och	  
ger	  uttryck	  för	  det	  som	  är	  resultatet	  av	  Guds	  andning.	  Tankarna	  förs	  till	  hur	  Gud	  andades	  på	  och	  blåste	  
liv	  i	  den	  första	  människan,	  Adam.	  På	  ett	  liknande	  sätt	  beskrivs	  Gud	  ha	  andats	  på	  de	  
gammaltestamentliga	  skrifterna,	  så	  att	  dessa	  blir	  till	  levande	  ord	  från	  Gud.	  
	  
En	  liknande	  tanke	  återges	  i	  2	  Pet	  1:20-‐21:	  ”Och	  framför	  allt	  skall	  ni	  tänka	  på	  att	  man	  aldrig	  kan	  tyda	  en	  
profetia	  i	  skriften	  på	  egen	  hand.	  Ingen	  profetia	  har	  förmedlats	  genom	  mänsklig	  vilja,	  utan	  drivna	  av	  
helig	  ande	  har	  människor	  talat	  ord	  från	  Gud.”	  
	  
De	  profetiska	  orden	  i	  Gamla	  Testamentet	  har	  förmedlats	  genom	  människor	  ”drivna	  av	  den	  helige	  
ande”.	  Ordet	  ”drivna”(feromenoi)	  betyder	  ”framförda”	  och	  kan,	  till	  exempel,	  användas	  för	  att	  beskriva	  
hur	  en	  båt	  förs	  fram	  av	  vinden.	  Vi	  möter	  återigen	  tanken	  på	  att	  någon	  blåser.	  Gud	  har	  andats	  på	  
mänskliga	  redskap	  och	  texter	  så	  att	  de	  som	  talar	  och	  skriver,	  talar	  och	  skriver	  ord	  från	  Gud.	  Guds	  tilltal	  
har	  förmedlats	  genom	  den	  heliga	  Anden.	  
	  
Men	  vad	  innebär	  det	  mer	  konkret	  att	  Bibeln	  är	  ”inspirerad”?	  Jag	  vill	  först	  säga	  några	  saker	  jag	  inte	  tror	  
att	  det	  innebär,	  och	  sedan	  några	  saker	  jag	  tror	  att	  det	  innebär.	  
	  
1.	   Att	  Bibeln	  är	  inspirerad	  av	  Gud	  innebär	  inte	  att	  

alla	  ord	  i	  Bibeln	  är	  Guds	  ord	  i	  direkt	  mening	  
Även	  om	  uttryck	  som	  ”Herrens	  ord”,	  ”Herren	  sade”,	  ”så	  säger	  Herren”	  eller	  liknande	  finns	  totalt	  
omkring	  3	  800	  gånger	  i	  Bibeln,	  består	  de	  flesta	  texterna	  i	  Bibeln	  av	  berättelser	  och	  brev	  som	  handlar	  
om	  människor	  som	  mitt	  i	  livet	  brottas	  med	  livets	  olika	  utmaningar	  och	  försöker	  förstå	  sina	  liv	  utifrån	  
Guds	  perspektiv.	  I	  dessa	  texter	  talar	  inte	  Gud	  direkt,	  utan	  de	  blir	  mer	  indirekt	  ord	  från	  Gud.	  
	  
Jag	  minns	  första	  gången	  jag	  läste	  Jobs	  bok	  från	  början	  till	  slut,	  och	  hur	  jag	  ivrigt	  strök	  under	  ett	  ganska	  
stort	  antal	  verser	  som	  jag	  tyckte	  lät	  tänkvärda.	  Men	  när	  jag	  kom	  till	  bokens	  avslutning,	  insåg	  jag	  att	  en	  
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hel	  del	  av	  det	  som	  jag	  hade	  färgat	  med	  rött,	  och	  som	  jag	  hade	  uppfattat	  som	  Guds	  ord,	  faktiskt	  inte	  var	  
det.	  Många	  av	  mina	  understrykningar	  bestod	  av	  råd	  och	  förmaningar	  som	  Jobs	  vänner	  hade	  riktat	  till	  
den	  lidande	  Job,	  och	  som	  Gud	  i	  bokens	  avslutning	  uttryckligen	  tar	  avstånd	  ifrån!	  I	  en	  mening	  skulle	  
man	  alltså	  kunna	  säga	  att	  Bibeln	  innehåller	  Guds	  ord.	  
	  
Ett	  typiskt	  drag	  för	  psalmerna	  är	  ju	  att	  det	  inte	  är	  Gud	  som	  talar	  till	  människor,	  utan	  människor	  som	  
talar	  till	  Gud.	  Kan	  människors	  ord	  till	  Gud	  tolkas	  som	  Guds	  ord	  till	  människor?	  Och	  alla	  böner	  som	  beds	  
är	  inte	  särskilt	  fromma.	  David	  ber:	  ”Vänd	  det	  onda	  mot	  mina	  motståndare,	  förinta	  dem,	  du	  som	  är	  
trofast”	  (Ps	  54:7).	  Dessutom	  möter	  vi	  i	  Bibeln	  berättelser	  som	  innehåller	  en	  hel	  del	  våld,	  grymheter	  och	  
krig.	  I	  vilken	  mening	  är	  detta	  Guds	  ord?	  	  
	  
2.	   Att	  Bibeln	  är	  inspirerad	  av	  Gud	  innebär	  inte	  att	  Gud	  

har	  mekaniskt	  dikterat	  sitt	  ord	  för	  människor	  
I	  Bibeln	  möter	  vi	  en	  tämligen	  brokig	  skara	  författare:	  jordbrukare,	  fåraherdar,	  fiskare,	  snickare,	  läkare,	  
tullindrivare,	  skriftlärda,	  rabbiner	  och	  många	  mer.	  Gud	  väljer	  att	  tala	  sitt	  ord	  genom	  bildade	  och	  
obildade	  människor.	  Kort	  och	  gott	  vanliga	  människor.	  	  
	  
Bibelns	  berättelse	  om	  Gud	  och	  hans	  folk	  är	  en	  berättelse	  med	  mycket	  damm	  och	  grus,	  glädje	  och	  sorg,	  
svett	  och	  tårar,	  liv	  och	  död.	  Ibland	  kan	  människorna	  vara	  långt	  ifrån	  exemplariska	  och	  perfekta.	  Mose	  
slog	  ihjäl	  en	  egyptier	  och	  flydde,	  kung	  David	  lät	  döda	  Uria	  på	  grund	  av	  begäret	  han	  hade	  till	  Urias	  
vackra	  hustru,	  Paulus	  var	  en	  före	  detta	  förföljare	  med	  blodiga	  händer	  och	  Petrus	  en	  lärjunge	  som	  
medvetet	  förnekade	  och	  övergav	  Jesus	  när	  han	  hade	  behövt	  honom	  som	  mest.	  Det	  är	  genom	  just	  
dessa	  människors	  livserfarenhet	  och	  vittnesbörd	  som	  Gud	  talar	  sitt	  ord.	  Gud	  har	  inte	  tagit	  en	  omväg	  
om	  det	  mänskliga,	  bräckliga	  och	  svaga.	  
	  
I	  Bibeln	  förenas	  det	  mänskliga	  och	  det	  gudomliga.	  Det	  betyder	  inte	  att	  det	  är	  vår	  uppgift	  att	  skilja	  det	  
gudomliga	  från	  det	  mänskliga	  i	  texterna.	  Bibeln	  är	  som	  helhet	  inspirerad,	  där	  det	  fullkomliga	  och	  det	  
ofullkomliga	  förenas.	  Det	  är	  denna	  blandning	  av	  alltigenom	  gudomligt	  och	  alltigenom	  mänskligt	  som	  
gör	  Bibeln	  så	  speciell.	  
	  
3.	   Att	  Bibeln	  är	  inspirerad	  av	  Gud	  innebär	  inte	  att	  Bibeln	  nödvändigtvis	  

måste	  vara	  helt	  felfri	  för	  att	  vara	  Guds	  ord	  
En	  del	  menar	  att	  eftersom	  Gud	  är	  felfri	  i	  allt,	  måste	  också	  Bibeln	  vara	  det.	  Men	  är	  det	  verkligen	  så?	  Är	  
det	  inte	  snarare	  så	  att	  jag	  önskar	  att	  den	  vore	  felfri?	  	  
	  
Tror	  jag	  på	  Bibeln	  för	  att	  jag	  kan	  bevisa	  att	  det	  inte	  finns	  några	  fel	  i	  den?	  Det	  kan	  lätt	  bli	  en	  bibeltro	  
som	  hänger	  på	  en	  skör	  tråd,	  speciellt	  då	  det	  inte	  är	  särskilt	  svårt	  att	  påvisa	  att	  det	  finns	  det	  som	  kan	  
klassas	  som	  ”fel”	  i	  Bibeln:	  en	  och	  annan	  historisk	  uppgift,	  felaktig	  grammatisk	  form,	  beskrivningar	  av	  
en	  och	  samma	  händelse	  som	  inte	  är	  helt	  samstämmiga	  osv.	  Felen	  är	  inte	  hur	  många	  som	  helst,	  och	  en	  
del	  har	  fått	  sina	  förklaringar	  och	  annat	  kommer	  nog	  att	  det	  med	  tiden,	  men	  ”felen”	  finns	  ändå	  där.	  	  
	  
Om	  jag	  då	  i	  allt	  måste	  söka	  en	  förklaring	  är	  det	  –	  som	  den	  engelske	  teologen	  Johns	  Stott	  säger	  –	  lätt	  att	  
vi	  mer	  blir	  lika	  detektiver	  som	  måste	  lösa	  alla	  problem,	  än	  att	  vi	  är	  tacksamma	  tillbedjare	  som	  i	  
förundran	  tar	  emot	  Bibeln	  som	  den	  är.	  Att	  Bibeln	  är	  Guds	  ord	  är	  inte	  avhängigt	  att	  den	  person	  som	  
tagit	  emot	  detta	  ord	  lyckats	  stava	  rätt,	  haft	  koll	  på	  alla	  historiska	  detaljer	  eller	  använder	  exakt	  korrekt	  
grammatisk	  form.	  Jag	  tror	  att	  Gud	  även	  kan	  tala	  genom	  en	  dyslektiker!	  
	  
Utan	  att	  köra	  fast	  i	  en	  fruktlös	  ”felfrihets”-‐definition	  av	  Bibeln	  skulle	  jag	  vilja	  hävda	  att	  Bibeln	  är	  helt	  
sann	  i	  relation	  till	  dess	  anspråk	  och	  syfte,	  att	  dess	  budskap	  om	  räddning	  i	  Jesus	  Kristus	  är	  sanning	  och	  
att	  den	  är	  trovärdig	  och	  tillförlitlig	  i	  det	  den	  påstår	  om	  Gud	  och	  Kristus,	  människan	  och	  världen.	  Rätt	  
förstådd	  är	  Bibeln	  sann	  i	  allt	  den	  påstår.	  
	  
Men	  vad	  innebär	  då	  att	  Bibeln	  är	  inspirerad	  av	  Gud?	  
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1.	   Att	  Bibeln	  är	  inspirerad	  av	  Gud	  innebär	  att	  Gud	  har	  vakat	  över	  Bibelns	  tillkomstprocess	  
Bibeln	  –	  som	  egentligen	  betyder	  ”ett	  bibliotek	  av	  böcker”	  –	  har	  en	  lång	  tillkomsthistoria.	  Gud	  har	  talat	  
till	  och	  genom	  vanliga	  människor	  i	  många	  olika	  slags	  historiska	  omständigheter,	  på	  olika	  språk	  och	  i	  
olika	  kulturer	  i	  en	  mängd	  olika	  litterära	  former.	  Detta	  ord	  har	  med	  tiden	  kommit	  att	  uppfattas	  som	  
Guds	  ord	  av	  den	  judiska	  och	  den	  kristna	  trosgemenskapen.	  Vi	  kallar	  detta	  för	  kanonhistoria.	  
Formandet	  av	  Nya	  Testamentet	  tog	  ca	  300	  år,	  Gamla	  Testamentet	  ändå	  längre.	  Påståendet	  ”Bibeln	  är	  
Guds	  ord”	  vilar	  på	  en	  lång	  tradition	  av	  troende	  som	  urskilt	  vilka	  skrifter	  som	  ska	  vara	  kyrkans	  heliga	  
texter	  och	  inte.	  
	  
Att	  Bibeln	  är	  inspirerad	  av	  Gud	  innebär	  att	  Gud	  genom	  sin	  ande	  vakat	  över	  processen	  från	  talat	  ord,	  till	  
nedskrivet	  och	  till	  samlat	  ord.	  Exakt	  hur	  det	  gått	  till	  i	  allt	  vet	  vi	  inte,	  men	  Gud	  har	  hållit	  sin	  hand	  över	  
denna	  långa	  process.	  
	  
2.	   Att	  Bibeln	  är	  inspirerad	  av	  Gud	  innebär	  att	  Gud	  talar	  till	  oss	  genom	  Bibeln	  idag	  
För	  det	  första	  kristna	  var	  begreppet	  ”Guds	  ord”	  ett	  tämligen	  dynamiskt	  begrepp:	  ”Guds	  ord	  vann	  
spridning”	  (Apg	  6:7),	  ”Därför	  tackar	  vi	  också	  ständigt	  Gud	  för	  att	  ni	  lyssnade	  till	  Guds	  ord	  i	  vår	  predikan	  
och	  tog	  emot	  det”	  (1	  Thess	  2:13).	  
	  
Uttrycket	  ”Guds	  ord”	  syftar	  här	  inte	  enbart	  på	  en	  samling	  skrifter,	  utan	  på	  något	  som	  även	  inbegriper	  
de	  kristnas	  förkunnelse	  och	  utläggning	  av	  skrifterna	  utifrån	  Kristushändelsen.	  För	  de	  första	  kristna	  var	  
”Guds	  ord”	  något	  dynamiskt,	  en	  händelse.	  Apostlarnas	  förkunnelse	  blev	  till	  ett	  ord	  från	  Gud.	  
	  
Vi	  kan	  alltså	  både	  tala	  om	  att	  Bibeln	  är	  Guds	  ord	  och	  att	  Bibeln	  blir	  Guds	  ord.	  Inspirationen	  är	  ett	  
pågående	  verk.	  Inspirationen	  är	  inte	  fastfrusen	  i	  en	  viss	  historisk	  person	  eller	  händelse,	  utan	  något	  
som	  porlar	  likt	  levande	  vatten.	  Enligt	  min	  mening	  räcker	  det	  därför	  inte	  med	  att	  bekänna	  att	  Bibeln	  är	  
Guds	  ord.	  Det	  avgörande	  är	  ju	  egentligen	  att	  Bibeln	  blir	  ett	  Guds	  ord	  i	  våra	  liv.	  
	  
3.	   Att	  Bibeln	  är	  inspirerad	  av	  Gud	  innebär	  att	  Bibelns	  ord	  förmår	  att	  förvandla	  våra	  liv	  
Vad	  är	  syftet	  med	  Bibelns	  inspiration?	  ”...	  	  att	  rädda	  genom	  tron	  på	  Kristus	  Jesus”	  (v	  15),	  ”...	  att	  den	  
som	  tillhör	  Gud	  blir	  fri	  från	  sina	  brister	  och	  rustad	  för	  alla	  slags	  goda	  gärningar”	  (v	  17).	  
	  
Hebreerbrevet	  säger	  att	  ”Guds	  ord	  är	  levande	  och	  verksamt”	  (Heb	  4:12).	  Författaren	  är	  övertygad	  om	  
att	  Gud	  fortsätter	  att	  tala	  genom	  det	  redan	  skrivna	  ordet	  och	  med	  ett	  budskap	  som	  inte	  enbart	  gällde	  
de	  första	  mottagarna	  utan	  även	  hans	  egna	  läsare.	  Guds	  ord	  är	  alltså	  inte	  något	  statiskt	  utan	  något	  
levande,	  så	  levande	  att	  det	  förmår	  ”blottlägga	  hjärtats	  uppsåt	  och	  tankar”	  (Heb	  4:12).	  	  
	  
Guds	  ord	  förmår	  att	  förvandla	  våra	  liv.	  Det	  syftar	  inte	  till	  att	  enbart	  informera,	  det	  vill	  transformera!	  
Jag	  drivs	  av	  övertygelsen	  att	  Guds	  ord	  kan	  förvandla	  och	  förändra	  liv	  –	  och	  jag	  vet	  att	  det	  kan	  det.	  
	  
Om	  jag	  verkligen	  tror	  att	  Bibeln	  är	  Guds	  ord,	  är	  det	  då	  inte	  tämligen	  självklart	  att	  jag	  också	  vill	  lyssna	  
och	  läsa	  för	  att	  lära	  och	  följa?	  Kan	  man	  annars	  verkligen	  säga	  att	  jag	  tror	  att	  Bibeln	  är	  Guds	  ord?	  
Frågan	  om	  Bibeln	  är	  Guds	  ord	  har	  att	  göra	  med	  min	  attityd	  till	  Ordet.	  	  
	  
Till	  dig	  som	  tycker	  det	  är	  jobbigt	  att	  läsa	  Bibeln	  vill	  jag	  säga	  att	  det	  handlar	  inte	  om	  att	  hitta	  en	  ny	  
metod,	  det	  handlar	  om	  att	  läsa	  Bibeln	  med	  rätt	  attityd.	  Tre	  nyckelord:	  

• närhet:	  vi	  behöver	  komma	  tillräckligt	  nära,	  vara	  tillräckligt	  stilla	  för	  att	  höra.	  	  
• förväntan:	  vi	  behöver	  öva	  oss	  i	  väntan	  –	  och	  förväntan.	  Det	  handlar	  om	  att	  ge	  tid.	  
• ödmjukhet:	  vi	  behöver	  lyssna	  med	  en	  öppenhet	  för	  att	  också	  förändras.	  ”In	  order	  to	  understand	  

you	  must	  stand	  under.”	  
	  
Så	  här	  beskriver	  Psaltaren	  en	  rätt	  hållning	  till	  Guds	  ord:	  
• ”Jag	  lyssnar	  begärligt,	  med	  öppen	  mun,	  ty	  jag	  längtar	  efter	  dina	  bud.”	  (Ps	  119:131)	  
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• ”Jag	  väntar	  på	  Herren,	  jag	  längtar,	  jag	  hoppas	  få	  höra	  hans	  ord.	  Jag	  längtar	  efter	  Herren	  mer	  än	  
väktarna	  efter	  morgonen,	  än	  väktarna	  efter	  morgonen.”	  (Ps	  130:5-‐6)	  

	  
Längtar	  du	  efter	  Gud?	  Vill	  du	  möta	  Gud	  på	  nytt?	  Varje	  möte	  med	  Gud	  börjar	  i	  och	  genom	  hans	  levande	  
ord.	  Och	  där	  börjar	  också	  all	  förändring	  .	  .	  .	  	  
	  
	  
	  
	  
FRÅGOR	  FÖR	  REFLEKTION	  OCH	  SAMTAL:	  

1)	   Vad	  lägger	  du	  i	  uttrycket	  ”Bibeln	  är	  Guds	  ord?	  

2)	   Vad	  är	  din	  reaktion	  på	  ovanstående	  tre	  negativa	  påståenden	  om	  vad	  inspirationen	  inte	  innebär?	  

3)	   När	  talade	  Gud	  sist	  till	  dig	  genom	  Bibeln?	  Dela	  något	  bibelord	  med	  varandra	  där	  Gud	  talat.	  

4)	   Hur	  ser	  din	  bibelläsning	  ut?	  Vad	  funkar?	  Vad	  funkar	  inte?	  


