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Indledning

Der er ikke nogen bog, der betyder mere for mig end Bibe-
len.

Min kærlighed til Bibelen blev vakt, da jeg var teenager. 
Jeg kom med i et menighedsfællesskab i Borås, hvor man 
prioriterede bibellæsning højt. Hver uge mødtes vi i små 
grupper til bibelstudier. Bibelordet stod i centrum af for-
kyndelse, samtaler og diskussioner. ”Hvad siger Bibelen?” 
var det afgørende spørgsmål. Vi opmuntrede hinanden til 
at læse i Bibelen regelmæssigt og til at lære bibelvers uden-
ad. Og ude i byen og rundt omkring på skolerne delte vi bi-
beldele ud.

Min interesse for Bibelen gjorde, at jeg først tog nogle 
kortere bibelkurser og siden begyndte på teologistudiet på 
Örebro Missionsskola. Tanken var, at jeg kun ville læse teo-
logi ét år og koncentrere mig om de bibelske sprog. Jeg var 
overbevist om, at et år var nok; jeg risikerede jo at miste tro-
en, hvis jeg brugte flere år (det var i hvert fald det indtryk, 
jeg havde fået). Men det ene år blev hurtigt til tre, og deref-
ter fortsatte jeg studierne ved Regent College i Vancouver og 
ved universitetet i Lund. Jeg var hele tiden drevet af nysger-
righed, men også af min fascination af Bibelens tekster og 
dens verden.
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Da jeg havde læst teologi i nogle år, kom jeg til at arbej-
de i en menighed med undervisning og forkyndelse, især 
blandt unge. Min egen erfaring med Bibelen var præget af, 
at jeg havde mødt Gud i og med teksterne, og jeg var opsat 
på, at andre skulle opleve det samme. Jeg var drevet af en 
overbevisning om, at Guds ord kan forvandle vores liv. I dag 
ved jeg, at det er sandt.

Hvorfor betyder Bibelen så meget for mig? Det er rigtigt, 
at Bibelen rummer spændende litteratur og historie. Men 
først og fremmest inviterer den mig ind i en verden, der 
hjælper mig med at forstå livet; gang på gang udfordrer den 
mig og får mig til at reflektere over de store livsspørgsmål, 
den tilbyder fællesskab med Gud i Jesus Kristus, den giver 
gode råd og vejledning om livet, den er en kilde til trøst og 
glæde, og den tegner et billede af fremtiden, der fylder mig 
med mod og håb.

Alt det fortæller jeg, for at du skal forstå, at den, der har 
skrevet den bog, du holder i dine hænder, elsker Bibelen 
som Guds ord. Bogen kunne også have heddet ”Derfor el-
sker jeg Guds ord”. Men det er ikke min tanke kun at tale 
om, hvorfor jeg elsker Bibelen, men også at indbyde dig til at 
reflektere over spørgsmålet om, hvad vi egentlig mener, når 
vi siger, at Bibelen er Guds ord; indbyde dig til selv at bok-
se med det.

For mig har det spørgsmål ikke altid været lige levende 
og brændende. I mange år var der ét indlysende svar: ”Når 
Bibelen er Guds ord, så betyder det, at den er guddommelig, 
og det er den, fordi den selv siger det.” Selv om jeg tidlige-
re havde mødt mennesker, der læste Bibelen mere spørgen-
de og kritisk, end jeg selv gjorde, var det først i løbet af mine 
studier, at jeg begyndte at se nærmere på andre opfattelser 
og at bearbejde den måde, jeg selv forstod Bibelen som Guds 
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ord på. Det gik op for mig, at der ikke kun findes én måde, 
man kan se på det spørgsmål på, og at der ikke kun var ét 
svar, men flere.

Siden har jeg mange gange haft lejlighed til at tage liv-
tag med teksterne fra forskellige perspektiver og med for-
skellige spørgsmål. Bibelen stiller mange spørgsmål til mig, 
men jeg stiller også mange spørgsmål til Bibelen. Og gang 
på gang vender jeg tilbage til det samme spørgsmål: ”Hvad 
betyder det egentlig, at Bibelen er Guds ord?”

Bibelen på distancen
Men det er ikke kun den slags spørgsmål, der har fået mig 
til at skrive bogen. Det er en kendt sag, at bibellæsningen 
blandt kristne i en længere periode har været for nedadgå-
ende. Den ene undersøgelse efter den anden giver samme 
resultat: I løbet af de seneste 50-60 år er bibellæsningen fal-
det markant. En undersøgelse fra 1984 viste, at antallet af 
regelmæssige bibellæsere (folk, der læser i Bibelen mindst 
en gang om ugen) var blevet halveret på 35 år. I den sam-
me periode var antallet af ikke-læsere steget fra en tredjedel 
af den svenske befolkning til to tredjedele. I en undersøgel-
se fra 2014 var man nede på, at kun 4 procent af svenskerne 
læser i Bibelen en gang om ugen. En norsk undersøgelse har 
vist, at 40 procent af de frikirkelige kristne ikke åbnede de-
res bibel en eneste gang i hele 2014.1  

Man kan altid diskutere, hvad der ligger bag tallene. Det 
er tydeligt, at der er mere end én grund. Men et fællestræk 
er nok, at mange mennesker har fået Bibelen på afstand. 

1 Undersøgelsen ”Danskernes tro anno 2013” viste, at 3 % af danskerne læ-
ste i Bibelen ugentligt. (Bibelselskabet og Center for Kirkeforskning, Køben-
havns Universitet)
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Man oplever bibellæsning som noget, der ikke er i trit med 
samtiden, noget, der er svært, eller noget, der simpelt hen er 
kedeligt. Her er et par udbredte holdninger til Bibelen og bi-
bellæsning, som jeg ofte støder på:

Bibelen føles ikke relevant. At Bibelen er en gammel bog, op-
dager man hurtigt, når man læser i den. Selv om Bibelens 
spørgsmål godt kan være de samme som vores, så er Bibe-
lens verden ikke vores. Teksterne er mellem tre tusind og 
to tusind år gamle, og vi bliver hurtigt mindet om den sto-
re afstand i tid, tankegang og kultur. Kan en bog, der er 
så gammel, vejlede et moderne menneske, når det gælder 
spørgsmål om identitet, livsstil, moral og fremtid? Har Bi-
belens syn på ikke-jøder, slaver, kvinder og homoseksuelle 
virkelig noget at sige os i dag? Jo, der findes da vigtige sand-
heder i Bibelen, men er den virkelig relevant for os i dag, 
når det handler om etik og moral? Er det ikke helt grund-
læggende sådan, at Bibelens ideal ofte støder sammen med 
vor tids indlysende sandheder?

Kristne kan tale om Bibelen som en autoritet. Men en 
autoritet for hvem og for hvad? Og hvorfor er det lige Bibe-
len, der skal være en autoritet? I en multikulturel og plura-
listisk tid, hvor mange gør krav på sandheden, er der jo så 
meget andet, der også må være sandt og rigtigt. Så hvorfor 
lige Bibelen?

Bibelen er så voldelig. Det Gamle Testamentes bøger indehol-
der mange spændende og fascinerende fortællinger, men 
også temmelig meget vold, grusomhed og krig. Vi læser om, 
hvordan mennesker slår hinanden ihjel, om at Gud opfor-
drer israelitterne til at drage i krig for at ødelægge og ud-
rydde andre folk, om at Gud dømmer såvel enkeltpersoner 
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som hele folkeslag, og om at Gud sender pest og ødelæggelse 
til både israelitterne og andre folk.

Jeg synes selv, det kan være hårdt at læse disse afsnit af 
Det Gamle Testamente. Hvordan skal jeg forholde mig til 
volden? I hvilken betydning er det her Guds ord? Og måske 
det allervigtigste: Er den Gud, der opfordrer Israels folk til 
udryddelseskrig, virkelig den samme som den Gud, vi lærer 
at kende i Jesus Kristus i Det Nye Testamente; den Jesus, der 
kaldte Gud for far og talte om, hvor vigtigt det er at elske sin 
næste og vende den anden kind til?

Bibelen er krævende. Det kan også være vanskeligt at læse Bi-
belen. Vi træder ind i en anden tid, hvor man tænkte på en 
anden måde og havde et andet sprog. Det er ikke altid let at 
forstå det, der bliver sagt. Og selv om jeg forstår det, er det 
ikke sikkert, jeg forstår, hvad jeg skal stille op med det.

Jeg møder jævnligt kristne, der kæmper med bibellæs-
ningen, ikke bare fordi Bibelens ord føles vanskelige, men 
også fordi de føles tunge. I stedet for at være ord, der fø-
rer til frihed – sagde Jesus ikke, at ”sandheden skal gøre jer 
frie”? – så opleves Bibelens ord som knastørre, krævende og 
kvælende. Både ilten og glæden er sluppet op. Der er nog-
le, der oplever Bibelen som en bog, der slår ihjel, og ikke en, 
der giver liv.

Mine tre rum
Bogen her er skrevet til dig, der tumler med spørgsmålene 
om, hvad vi mener med, at Bibelen er Guds ord, og hvad det 
vil sige at leve med Bibelen som Guds ord. Jeg skriver ikke, 
fordi jeg selv er færdig med spørgsmålet. Heller ikke fordi 
jeg tror, at jeg har alle svar (Gud forbyde det!). Det handler 
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mere om, at jeg vil indbyde til eftertanke, samtale og dialog. 
Hos mange kristne har jeg opdaget et stadigt stigende behov 
for at reflektere over det, som man indimellem tager lidt for 
meget som en selvfølge.

Min egen fascination af Bibelen har ført til, at jeg nu i 
mange år har arbejdet som bibelunderviser, forkynder og 
forsker. Til hverdag bevæger jeg mig jævnligt mellem tre 
”rum”, hvor Bibelen er i centrum: klasseværelset, kirke-
rummet og forskerkontoret – mellem skole, kirke og uni-
versitet. Min grundholdning er hele tiden, at Bibelen er 
Guds ord, hvilket indebærer, at jeg tror, at Gud har talt og 
fortsat taler gennem dens ord. Samtidig kan jeg bevidst for-
holde mig til Bibelen på forskellige måder.

I kirkerummet læser jeg selvfølgelig Bibelen ud fra den 
forståelse, at Gud taler og har et vigtigt budskab til vores 
tid i bibelordet. I klasseværelset læser jeg også Bibelen ud 
fra den forståelse, at Gud taler, men samtidig kan jeg be-
vidst indtage en mere spørgende holdning til bibelteksterne 
for også at give plads og tage hensyn til andre måder at læse 
dem på. Jeg er klar over, at jeg har behov for at lytte og prøve 
at forstå andre stemmer og fortolkere, både for at reflekte-
re over mine egne holdninger, men også for at lære af andre. 
I mit tredje rum, forskerkontoret, minder jeg mig selv om, 
at det er vigtigt også at kunne læse Bibelens tekster med di-
stance og se dem som historiske dokumenter uden at blive 
farvet af en mine egne forudfattede holdninger, som selv-
følgelig styrer min fortolkning og mine konklusioner. Jeg 
vil prøve at lytte til teksterne uden på forhånd at lægge mig 
fast på, hvad de skal sige, for at jeg vil tro på dem, hvilket 
kan være lettere sagt end gjort. Men i alt det – hvad enten 
jeg er i klasseværelset, kirkerummet eller på forskerkonto-
ret – opfatter jeg Bibelen som et ord fra Gud.
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Men kan man sætte Bibelen så højt og samtidig være 
åben for universitetets videnskab og forskning? Kan man 
lytte til Bibelen som Guds ord og samtidig analysere dens 
budskab med historiske metoder? Kan man læse Bibelen i 
tro og samtidig stille kritiske spørgsmål? Er der grænser for, 
hvad påstanden ”Bibelen er Guds ord” omfatter? Alle disse 
spørgsmål vender jeg senere tilbage til.

Jeg må også forklare, hvorfor jeg har valgt at skrive ud 
fra en personlig synsvinkel. Jeg skriver ikke i jeg-form, for-
di jeg tror, at det er særlig interessant, hvad lige præcis Mi-
kael Tellbe mener, når det drejer sig om Bibelen. Det per-
sonlige perspektiv skal heller ikke opfattes på den måde, at 
bibelsyn udelukkende handler om at tage personlig stilling, 
eller at den enkelte kan vælge det bibelsyn, man nu synes 
bedst om. Jeg vil ikke opfordre til en individualistisk eller 
privat tro, der er løsrevet fra traditioner og kirker. Det per-
sonlige perspektiv handler mere om, at jeg bruger mig selv 
som eksempel ved at fortælle om mine kampe med de svæ-
re spørgsmål, og at jeg gerne vil undgå såvel unødig polemik 
som alt for generelle og skråsikre påstande. 

Måske kan jeg få dig, der endnu ikke har spekuleret så 
meget over spørgsmålet om Bibelen som Guds ord, til at be-
gynde at tænke mere over det. Måske kan jeg hjælpe dig, 
som allerede har tænkt en del, og som prøver at nærme dig 
de vigtige, men svære spørgsmål, til at tage endnu et skridt. 
Måske kan jeg give dig, der tumler med spørgsmål om Bi-
belens relevans, kræfter til at kæmpe videre med nyt mod. 
Måske kommer jeg til at udfordre dig, der ikke tænker og 
ræsonnerer på samme måde som mig, eller jeg kan skabe 
frustration eller irritation hos dig. Men læg mærke til, at jeg 
indbyder til samtale, ikke til at grave skyttegrave.
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Bogen består af tre dele, der alle på en eller anden må-
de svarer på spørgsmålet ”Hvad mener vi med, at Bibelen er 
Guds ord?”. I den første del beskriver jeg, hvorfor jeg tror 
på Bibelen som Guds ord, og hvad jeg lægger i den formu-
lering. Og lad mig gøre det klart helt fra begyndelsen, at for 
mig hører bibelsyn og bibelbrug sammen som to sider af 
den samme mønt. Spørgsmålet om bibelsyn er ikke kun et 
spidsfindigt teologisk emne; hvis jeg virkelig tror på Bibe-
len som Guds ord, må jeg også leve med Bibelen som Guds 
ord. Derfor handler anden del af bogen om, hvordan jeg for-
holder mig til Bibelen, og hvordan jeg kan leve med Bibe-
len som Guds ord. Hvad vil det sige at læse den som et ord 
fra Gud?

I den tredje og afsluttende del spørger jeg, hvad det vil si-
ge at fortolke og bruge Bibelen som Guds ord. Hvad betyder 
det, at Bibelen er en autoritet? Hvordan er den relevant for 
mennesker i dag? Og sidst, men ikke mindst, hvilken for-
skel gør troen på Jesus Kristus for, hvordan jeg læser og for-
tolker Bibelen?



Del 1

At tro på Bibelen
som Guds ord 
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”Lad os læse fra Guds ord.” Hvem har ikke hørt det eller 
noget lignende i en gudstjeneste eller ved et bibelstudium? 
Udtrykket sender et tydeligt signal: Bibelen er ikke en hvil-
ken som helst bog; den er en hellig tekst. Nu gælder det om 
at høre efter!

Når vi taler om Bibelen som ”Guds ord”, gør vi det ud fra, 
at den selv gør krav på at indeholde ord fra Gud. Udtryk som 
”Herrens ord”, ”Herren sagde”, ”så siger Herren” eller lig-
nende findes i alt 3.800 gange i Bibelen. Da profeten Jeremi-
as bliver kaldet til tjeneste, læser vi, hvordan ”Herrens ord 
kom til ham”, og om hvordan han får til opgave at tale Guds 
ord til folket:

Ord af Jeremias, søn af Hilkija, en af præsterne i Ana-
tot i Benjamin.

Herrens ord kom til mig: ”Før jeg dannede dig i 
moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders 
skød, helligede jeg dig; jeg gjorde dig til profet for fol-
kene.”

Jeg svarede: ”Ak, Gud Herre, jeg er ung; jeg forstår 
ikke at tale!” 
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Men Herren sagde til mig: ”Du skal ikke sige: Jeg 
er ung! Men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå, 
og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ik-
ke frygte dem, for jeg er med dig og frelser dig,” si-
ger Herren.

Så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund, 
og Herren sagde til mig: Nu lægger jeg mine ord i din 
mund. (Jer 1,1. 4-9)

Gud rørte ved Jeremias’ mund, så Jeremias’ ord blev til Guds 
ord. Der findes flere lignende beretninger om, hvordan 
menneskers ord bliver til ord fra Gud – guddommelig tilta-
le. Men det er ikke altid, det siges så direkte som her. For det 
meste består Bibelen af tekster, hvor Guds tiltale bliver gi-
vet mere indirekte: historiske fortællinger, lovtekster, bøn-
ner, lovsange, ordsprog, visdomsord, evangeliefortællinger, 
brevsamlinger og apokalyptik, for nu at nævne de vigtigste. 
Disse tekster blev nedskrevet og samlet for to til tre tusind 
år siden, og efterhånden blev de af de jødiske og kristne me-
nigheder opfattet som ord fra Gud. Det hele finder vi i dag 
samlet i det, vi kalder for ”Bibelen” (af det græske ord bib-
lia = bøger).

Fælles for alle kristne kirker og trossamfund op gennem 
historien og frem til i dag er, at man i den ene eller anden 
forstand har opfattet og stadig opfatter Bibelen som Guds 
ord. Men selv om de allerfleste kristne opfatter den som 
Guds ord, er det ikke sikkert, de mener det samme. I hvil-
ken forstand er Bibelen Guds ord? Er den Guds ord? Eller in-
deholder Bibelen Guds ord? Eller er det snarere sådan, at den 
bliver Guds ord for den, der læser dens ord og tager dem til 
sig?
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Den vigtigste grund til, at der er mange måder at forstå 
det på, er ganske enkelt, at der ikke findes nogen bibeltekst, 
der tydeligt definerer, hvad udtrykket ”Bibelen er Guds ord” 
betyder. Jo, der findes enkelte bibelcitater som ”Summen af 
dine ord er sandhed” (Sl 119,160) eller ”Ethvert skrift er ind-
blæst af Gud” (2 Tim 3,16), men faktum er, at ingen af disse 
vers – og for så vidt heller ingen andre – taler om Bibelen 
i den form, som vi har den i dag. Det er altså ikke helt en-
tydigt, hvilke krav Bibelen som helhed gør på at være Guds 
ord, og hvad udtrykket betyder.

Men vi ved, at man tidligt i kirkens historie, faktisk al-
lerede i 100-tallet, i almindelighed begyndte at omtale de 
første kristne tekster som ”Guds ord” eller ”Herrens ord”. 
Det var dog først hen imod midten af 300-tallet, at kirken 
over en bred kam og helt tydeligt afgrænsede Bibelen til 
dens nuværende form – med 66 bøger i Det Gamle og Nye 
Testamente – og omtalte disse skrifter som hellige, ”Guds 
ord”. Selv om de fleste kristne på den tid valgte at acceptere 
kirkens tradition, var der alligevel forskellige opfattelser af, 
hvilke tekster der faktisk skulle indgå i ”Guds ord”. Spørgs-
målene om, hvad der er Guds ord, og hvad man mener med, 
at Bibelen er Guds ord, har altså været aktuelt lige siden kir-
kens første dage.

Tre måder at forholde sig til
Bibelen som Guds ord
I store træk kan man sige, at der blandt kristne i dag findes 
tre måder at forholde sig til spørgsmålet om, hvad man me-
ner med, at Bibelen er Guds ord.

For det første er der dem, der mener, at Bibelen er Guds 
ord, men som lægger vægt på, at ordet er formidlet af men-


