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Dette er et tillegg til notatet "Normisjon og kirkesituasjonen", for å gi en fordypning om bibelsyn og 

bibeltolkning. I dette skrivet ønsker vi å si noe mer utfyllende om hvordan vi forstår 

1. bibeltolking og bibelbruk  

2. erfaringens plass i bibeltolkingen. 

3. vår forståelse av evangeliet 

4. forholdet mellom Guds kjærlighet og Guds bud 

 

Bibeltolkning og bibelbruk 

Bibelen har en overordnet og avgjørende autoritet i den kristne kirke. Som kristne tror vi at Gud har 

valgt å gjøre seg kjent gjennom denne boka, fordi Gud der har åpenbart sin vilje og sine 

frelseshandlinger. «Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene 

gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen», sier 

Hebreerbrevets forfatter i Hebr 1,1-2. Gjennom evangelienes beretninger om Jesu liv, død og 

oppstandelse får vi åpenbart hvem Gud er og hans kjærlighet og frelsesvilje for våre liv.  

Jesu apostler fikk overdradd en helt spesiell autoritet. I Luk 10,16 sier Jesus: «Den som hører dere, 

hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham 

som har sendt meg». De nytestamentlige menighetene så derfor på apostlenes undervisning som 

Guds ord. I sitt brev til menigheten i Tessalonika, skriver Paulus: «Da dere fikk overgitt det Guds ord 

som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. 

Det virker nå med sin kraft i dere som tror» (1 Tess 2,13). 

Derfor var det et avgjørende krav til de skriftene som ble en del av Det nye testamente, at de skulle 

kunne tilbakeføres til en av apostlene. Kun de skrifter som  

a) hadde et innhold i samsvar med apostlenes lære 

b) var skrevet av en apostel eller av apostlenes disipler 

c) var i bruk i en menighet startet av en apostel og  

d) hadde opprinnelse fra tiden da apostlene levde 

 - fikk status som autoritative og ble en del av den kristne kirkes kánon (dvs. de skrifter som ble 

ansett som hellige og inspirert av Gud, og derfor forpliktende for kirken).   

Slik har kirken til alle tider fastholdt at Bibelen står i en særstilling; den er åpenbaringskilde. Derfor 

sier vi frimodig at Bibelen er Guds ord til oss. Og derfor kjenner vi oss mer forpliktet på Bibelens 

innhold når det gjelder kristen tro og kristent liv, enn på alle andre kilder. Det betyr at andre kilder, 

som for eksempel fornuften og tradisjonen (inkludert bekjennelsesskriftene), er underordnet 

Skriften. 

Bibelen må alltid tolkes inn i den samtid og kultur vi lever i nå. Bibeltekster, fornuft og tradisjoner må 

få stå i dialog med hverandre. Det er viktig for å kunne gi mennesker i enhver tid og kultur hjelp til å 

få en sann og rett forståelse av Gud, av seg selv og andre mennesker. Et viktig tolkningsprinsipp er å 

spørre hva bibeltekstenes historiske, opprinnelige mening var, før vi tolker dem inn i vår egen tid. Og 

når vi skal avgjøre hva som er gjeldende for oss i dag eller eventuelt er tidsbestemt, må vi spørre 

hvilken begrunnelse Bibelen selv gir for skriftmaterialets gyldighet. Det finnes slik gode metoder i 

arbeidet med bibeltekstene, som gjør at vi kan ha tillit til at vi forstår dem i tråd med deres 

opprinnelige hensikt.       
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Erfaringens plass 

I forbindelse med Kirkemøtets behandlinger av samkjønnet vigsel i 2015 og 2017, har vi i tillegg til 

fornuften og tradisjonen, fått erfaringen som en uttalt  autoritet i bibeltolkningen. At det appelleres 

til erfaring er i og for seg ikke noe nytt, men det er viktig å legge merke til hvor mye erfaringen har 

vokst som autoritet. I saken om samkjønnet vigsel har nemlig erfaringen fått så stor vekt, at den 

alene har maktet å endre Dnks lære. Da må vi spørre: Skal bibeltekstene hjelpe oss å forstå våre liv 

og vår erfaring, eller skal erfaringen være en overordnet autoritet for hvordan Bibelen skal forstås?  

Normisjons utgangspunkt er at vi vil forstå vår erfaring i lys av Guds ord. Som forkynnere og kirke har 

vi alltid sett på erfaringen som et tilknytningspunkt for evangeliet. Vi har tenkt på hvilken situasjon 

folk som lytter til forkynnelsen er i. Innen deler av dagens teologiske argumentasjon blir imidlertid 

erfaringen satt først. Den gjør krav på å være bestemmende både for hvordan vi skal forstå 

bibeltekstene, og for hvilke bibeltekster som på grunn av erfaring ikke lenger er gangbare i vår tid.  

I forbindelse med Kirkemøtets vedtak fikk erfaringen en slik rolle som overordnet autoritet. 

Menneskers erfaring av hva kjærlighet er, ble da brukt til å legitimere en lære som Bibelen selv er 

fremmed for. Vi skal ha respekt for menneskers subjektive opplevelse av hva kjærlighet er. Men det 

kan ikke bety at vi setter et godkjenningsstempel på det som Bibelen sier fører oss vill og setter oss 

utenfor Guds rike. (1 Kor 6,9). 

Vår erfaring er i seg selv flytende, ustabil og gåtefull, og alle mennesker, inkludert hengivne kristne, 

er offer for alvorlig selvbedrag. Nettopp derfor trenger vi at Bibelen får utøve sin autoritet over våre 

erfaringer.  Jeremia skriver: ”Hjertet er mer svikefullt enn noe annet” (Jer 17,9a) Erfaring som 

autoritet i kirken, vil ikke kunne borge for at vi blir hos Kristus.  

 

Dersom erfaring blir en overordnet autoritet, slutter teologi og kristent liv å være grunnfestet i Gud 

selv, men blir i stedet rotfestet i mennesket. Med andre ord: Erfaringen blir en form for 

avgudsdyrkelse der vi bytter ut sannheten om Gud og fra Gud med en menneskeskapt løgn (Rom 

1,21ff).   

Når menneskelig erfaring slik settes over Bibelens veiledning, rokker det ved selve fundamentet for 

vår kristne tro: Det er Gud som er livets Herre og som definerer menneskets liv, og ikke mennesket 

som er herre over Guds ord.  Når mennesket setter seg til herre over Guds ord, åpner det også for at 

en kan avskrive andre forhold som Bibelen uttaler seg om.  

 

Forståelsen av evangeliet  
Som kristne kommer vi til kirken for å møte Jesus, bekjenne våre synder og få hjelp til å leve et 

forvandlet liv, preget av Ham som er vår Herre og Frelser. Evangeliet er ordet om syndenes tilgivelse 

for Jesu skyld og om kraft til et nytt liv. Gjennom Guds handling med oss i dåpen, dør vi fra oss selv og 

oppstår til nytt liv i Jesus – vi fødes på ny. I nattverden får vi næring av å ta imot og spise Jesu brutte 

kropp og utøste blod. Vi minnes om at vårt liv er gitt oss gjennom Jesu død for våre synder. 

Evangeliet er det glade budskapet om hva Gud har gjort for å frelse oss i og gjennom Jesus Kristus; 

hans fødsel, liv, korsdød og oppstandelse. Det er den kristne kjernehistorien om hvordan Jesus nådig 

reetablerer vårt forhold til Gud og gjennom det berger oss fra død og fortapelse.  

 

 



 3 

Evangeliet har slik tre sentrale temaer: 

1. Jesu liv – inkarnasjon: Gud selv kom ned, påtok seg menneskelig kropp og ble en tjener for å 

frelse oss. Uten læren om inkarnasjonen, uten at Jesus er både sann Gud og sant menneske, 

har hans død på korset ingen mening, i det minste ingen frelsende betydning. 

2. Jesu død – soning: I Jesus byttet Gud plass med oss. Han gikk inn i vårt sted, og på vegne av 

oss – stedfortredende – betalte han gjelden for vår synd. Han nedkjempet mørkets makter, 

bar forbannelsen og Guds vrede og dom over synden og sikret oss evig frelse. Frelsen blir gitt 

oss av nåde, ikke ved våre egne gjerninger.   

3. Jesu oppstandelse - framtidshåp: Jesus gir oss nytt liv ved Den Hellige Ånd nå, og i framtida 

evig liv med Gud på den nye jord, når alt skal bli nytt (Joh Åp 21). Oppstandelsen vitner om at 

frelsen vi tilbys er fullkomment til å stole på. Oppstandelsen er garantien for det frelsen gir: 

ny fødsel, Guds rikes nærvær, arven vår i himmelen, den endelige seier over alle onde makter 

og tilintetgjørelse av døden.  

Jesus sammenfatter det slik: ”For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for 

at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”. (Joh 3,16) Bibelens frelsesbudskap 

har fortapelsens mulighet som det alvorlige bakteppet. Vi er alle i utgangspunktet redningsløst 

fortapt på grunn av vår synd og skyld. «Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste» (Rom 

3,10) Uten Jesus står vi under Guds dom, og er på vei mot en evig fortapelse. (Joh 3,36; 1 Tess 1,9-10)   

Evangeliet er slik ikke bare et generelt uttrykk for at Gud elsker oss og bekrefter oss slik vi opplever 

oss selv. Dette er et falskt, menneskesentrert evangelium. Det bibelske evangeliet er noe ganske 

annet. For hovedpersonen i evangeliet er ikke meg, men Jesus. Det handler om hvem han er, og hva 

han har gjort for å frelse meg, ikke hva jeg må gjøre eller bli for å kunne frelses. Derfor er og blir 

Bibelen, ikke erfaringen, eneste kilde til evangeliets innhold og evangelisk liv.  

Men evangeliet kaster helt klart lys over hvem vi er som mennesker.  I lys av evangeliet kommer to 

sannheter fram om oss. For det første: I Jesus er vi mer elsket enn vi noen gang kunne våge å håpe 

på. Jesu død viser oss vår ufattelig store verdi. Han døde gladelig for oss. Vi møtes med kjærlighet og 

nåde. For det andre: I oss selv er vi mer fortapt enn vi noen gang kan våge å innrømme. Det var 

nødvendig at Jesus døde for oss. Vi konfronteres med vår synd og skyld. For at evangeliet skal få lyde 

i sin fylde og virke med sin kraft, må disse to sannhetene holdes sammen.   

Vedtaket kirkemøtet har gjort, inviterer til kirkelig velsignelse over det Bibelen kaller til skriftemål, 

tilgivelse og ny nåde for. Derfor kan vi ikke avfeie spørsmålet om likekjønnet samliv som et uviktig 

spørsmål. Det har med forståelsen av evangeliet og frelsen å gjøre.   

 

Guds kjærlighet og Guds bud 
Kjærligheten må få sitt innhold bestemt ut fra Bibelens beskrivelser. Jesus viser oss hva sann 

kjærlighet er. Han møtte alle mennesker med den samme respekt og kjærlighet, og det var alltid en 

kjærlighet som både favnet og utfordret. Til kvinnen som fariseerne ville steine, sa han: «Heller ikke 

jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» (Joh 8,11) Det gjelder oss alle. Jesus 

fordømmer ingen, men alle kalles til omvendelse og tro. For noen gjelder det omvendelse fra ulike 

seksuelle handlinger. For de fleste kristne i vesten gjelder det omvendelse fra grådighet og 

pengekjærlighet, og for mange av oss også strid og misunnelse, for å nevne noen av de synder 

Bibelen kaller oss til omvendelse fra. Men for oss alle gjelder tro – troen på at det Jesus har gjort for 
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oss er nok. Som kristne kalles vi til å leve i et daglig oppgjør med alt i våre liv som strider mot Guds 

gode vilje slik den er uttrykt i Bibelen. Evangeliet er at Gud møter oss med nåde i våre kamper.  

Noen argumenterer med at kjærlighetsbudet står over alle andre bud og gjør at det som står om 

f.eks. homoseksuelt samliv ikke lenger gjelder. Da lager man en spenning som ikke eksisterer i 

Bibelen mellom Guds kjærlighet og Guds bud. I Joh 15,10-11 sier Jesus at kjærlighetens sanne 

kjennetegn er troskap mot hans bud: «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg 

har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i 

dere og deres glede kan bli fullkommen.»  I Bibelen er det altså ingen konflikt mellom 

kjærlighetsbudet og eksempelvis de ti bud. Kjærlighetsbudet sier at vi skal elske vår neste som oss 

selv. De ti bud forteller oss hvordan kjærligheten skal gi seg uttrykk, blant annet ved at vi ikke stjeler, 

dreper, lyver eller bryter ekteskapet.  

Et lite sluttord 

Vi oppfordrer alle i Normisjon til å be.  

Be for kirken. Be for dem vi er uenige med. Be for dem vi er enige med.  

Be for homofile og lesbiske og be for familiene deres. 

Be for Normisjon. Be om at vi må holde Guds ord høyt og bøye oss under det. Be om fornyet kraft og 

styrke til å gå med evangeliets Gud til nye generasjoner og folkeslag.   

 

Anne Birgitta Langmoen Kvelland 

Generalsekretær 

Oslo, 03.03.2017 
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