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Summery 
 

The question why the Bible has the kind of corpus it has is an 
unsolved problem. In fact some theologians mean that the process of 
making a normative Christian Bible-canon still is unfinished. The 
thesis of this work is to confirm that the normative use of the canon 
is relative in relation to the function of the canon in itself.      

Diversity of different canon-lists in the early church and different 
way of using the Christian κερυγµα in different types of early church 
environments, was not a reason to any kind of conflicts between the 
different congregations or for the church itself. 

It is first in the time of the reformation that this type of question 
was seen as important in the polemic discussions between 
reformatory and non-reformatory churches. This process has a lot of 
consequences for the canonological discussion of today. For example 
the difference between evangelical fundamentalist’s way of looking at 
the Bible as the “Word of God” in relation to Orthodox churches 
with different types of canon or the Evangelical-Lutheran believes of 
an unfinished canon. 

The conclusion of this journey through a landscape of the 
theological historic decisions is that the relativity of the canonical 
normative use of Scripture is confirmed. 

 
The structure of this book is as follows: 

First the thesis is presented and motivated in relation to the 
material and the method I use to make the thesis confirmed. 

Chapter I and II show the way the Christian κερυγµα is related to 
the early church-environments and its superiority in relation to the 
canon itself.  

In chapter III its shown how in the time of reformation different 
understanding – in different church-cultures - of the way of the 
canonical problem took place.  

Chapter IV follows these differences from post reformation time 
to today’s discussions. I show the consequences of how differences in 
the way of looking at canonological problems can lead to very 
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different church cultures and problematic differences in use of the 
Scripture in the Christian life.  
The final chapter is a preliminary definition of the thesis that claims 
the relativity of the use of canon in relation to its normative function. 
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Förord 
 
 

Varför ser bibeln ut som den gör? Den frågan har ofta återkommit 
hos mig, men har alltid upplevts som svår att få grepp om. 

Bekantskap med de Apostoliska fädernas skrifter, olika 
textvarianter hos gamla papyrusfynd (redovisade i Nestle-Ahlands 
textkritiska utgåva av nya testamentet) samt exegeters redovisning av 
hur komplex själva tillkomsten av såväl kanons utformning som de 
enskilda bibeltexterna varit – har spätt på min nyfikenhet inför frågan 
om bibelkanons avgränsningsproblematik. 

 
Tack vare möjligheten till fördjupning i denna fråga, har ett landskap 
öppnat sig för mig – vars räckvidd jag tidigare knappast kunnat ana. I 
stället för att bara ta praxis för given, vad gäller synen på bibeln, har 
frågeställningen fördjupats och breddats samt visat vägen till slutsatser 
som tidigare inte existerat i min begreppsvärld. 

För att citera Luther:”Ich sage was Ich fule…”1 Mina känslor säger 
mig att man inte utmanar en institution som bibeln varje dag. För att 
inte tala om andra kyrkors och samfunds inställning i denna fråga. 
Men ändå; de argument som framträtt under resans gång pekar på 
något helt annat. Systematikens landskap visar på omöjligheten att 
förhålla sig såväl till normativitet som till användbarhet i 
kanonologisk mening utan att också förhålla sig till det kristna 
kerygmat, till relationaliteten mellan Gud och människan samt det 
hermeneutiska samspelet mellan alla dessa grundläggande 
utgångspunkter. Endast så kan igenkännbar kristen tro frambringas 
och levandegöras. 

 
Min vägledare i dessa fachinerande teologiska landskap, professor 
Henry Cöster, har med tålamod i sin undervisning låtit mig erfara hur 
en vandring i dessa domäner – med sina ständiga skiften av 
betydelsebegrepp – bäst kan genomföras. Utan Henrys engagemang 
hade få meningar och tankar blivit formulerade och framlagda i 

                                                           
1 Lönning, Kanon im kanon, sid. 106 – not 325. 



 VI

denna avhandling. Innehållet i denna avhandling är därför mitt 
sannaste uttryck för mitt uppriktigaste tack till min handledare! 

Lärarkollegiet vid Karlstads universitet samt övriga 
seminariekollegor har medverkat med stimulerande synpunkter såväl 
på innehåll som på utformning. Ett stort tack för ert engagemang!  

Institutionssekreterare Kerstin Lundberg ber jag att få tacka för 
såväl kunnig service som ett alltid lika vänligt bemötande. 

Tack till Karlstads stift som bidragit med stipendier till stöd för 
min forskning . 

Tack till Carolina Rediviva i Uppsala för vänligt bemötande i 
samband med mitt studium av Concilium Tridentinum och 
Heidelbergkatekesen. 

Till min mor, min bror med familj samt övrig släkt och vänner 
som med intresse har följt mig i mitt forskararbete – ett varmt tack för 
ert stöd och för att ni, från början till slut, har trott på mitt arbete! 

Sist, men inte minst, riktar jag ett tack till Degerfors-Nysunds 
församling som låtit mig få tjänstgöra i församlingen utifrån mitt 
forskararbetes behov mer än utifrån församlingens behov. 

 
Min förhoppning är att denna avhandling ska få lägga grund för 
kommande forskning kring de frågeställningar detta arbete har sökt 
lyfta fram och tydliggöra. Tack vare allt stöd jag fått för att genomföra 
avhandlingen, upplever jag att denna strävan har kommit ett gott 
stycke på väg. 
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Inledning 
 
 

"Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man un-
dervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv..." Så 
uttrycker Paulus det i 2 Tim 3:16. Annan möjligt översättning av cita-
tet ovan lyder: "Varje skrift som inspirerats av Gud är också till nytta." 
Avses med detta en då i förväg exakt avgränsad lista på skrifter som är 
gudomligt inspirerade - eller avses all typ av skriftvittnesbörd där kris-
tet sammanhang är igenkännbart? 

Uppenbart är att nya testamentet i sig själv har en öppenhet för all 
skrift som kan förmedla den kristna tron på Gud som skapare och 
frälsare i Jesus Kristus. I bibeltexter som till exempel Matt 8:22, Luk 
9:60,1 Apg 17:28, 1 Kor 2:9, 1 Kor 15:33, Tit 1:12, Heb 13:5, Jak 4:5, 
Jud v: na 9, 14, 15 möter vi exempel på hur skrift citeras från såväl 
hedniska författare som andra samtida religiösa skriftkällor utanför 
GT. Dessa passar in i sammanhanget då de låter tron och mysteriet 
komma till uttryck genom samstämmighet med den ursprungliga 
kristna traditionen. När till exempel aposteln Paulus tar sig an "utom-
bibliska" citat låter han dem få en ny innebörd genom att sätta in 
dem i den kristna kontexten. Paulus betonar också mångfalden som 
ett uttryck för den nya friheten i Kristus.2  

I så fall är många olika texter och uppgiftslämnare användbara för 
att ge uttryck åt mångfalden av vittnesbörd - så länge dessa vittnes-
börd lyfter fram igenkännbar kristen tro. Det faktum att en mångfald 
texter går att sätta in i ett kristet sammanhang stärker rimligheten i att 
NT i sig själv tar hjälp av mångahanda citat för att förstärka det krist-
                                                           
1 Att även evangelierna innehåller ”hednisk” text belyses av bland annat A.A.T. Er-
hardt, där sentensen ”Låt de döda begrava sina döda” går tillbaka till Euripides-
skolierna till Alkestis. Citatet hämtat från Jesper Svartvik, Thomasevangeliet, sid. 
255. Svartvik hänvisar till Erhardt, 1952, ”Lass die Toten ihre Toten begraben”. 
Studia Theologica 6:128-164.  
2 Cöster, Människa bland människor, sid. 35. ”Galaterbrevstexten blir därmed ett 
tydligt sätt för Paulus att formulera sin genom Kristus i förhållande till fariseismen 
nyvunna kritik av uniformiteten”.  
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na vittnesbördets giltighet. Uppenbarligen blir okända texter, citat av 
gamla författare, pseudopigrafer m.m. ytterst användbara för att för-
stärka det kristna sammanhangets igenkännbarhet. Med andra ord blir 
även mångfalden inspirerad till att tjäna Guds frälsningsplan i och 
genom tron på Jesus Kristus. I detta resonemang blir även synen på 
apostolicitet hos urkyrkans och fornkyrkans normativa diskurs intres-
sant. Vad är egentligen att betrakta som sant apostoliskt vittnesbörd?  

Även om urkristendomen kan historiskt anses gälla före Markions 
tid3 så vet vi inte vad apostlalärjungarna lade in i sin argumentation 
vad gällde att formulera kanon. Kanonutvecklingsfrågan som princip 
är således svår att greppa. Tydligt är att kanon inte nödvändigtvis har 
med geografisk eller tidsmässig närhet till Jesus eller apostlarna att 
göra. Närhet på detta vis är ingen garanti för kanonicitet.4 Trots att 
Paulus, för sin del, träffat Jesus mycket lite blev han ett genuint apo-
stoliskt vittnesbörd.5 Petrusapokalypsen avvisas av till exempel canon 
Muratori, då apostolisk tro inte kändes igen till alla delar i den skrif-
ten utan framstod som egna bearbetningar - detta trots att många an-
tog Petrus vara författaren.6 Det är således inte en text i sig själv som 
avgör vad som är kristen tro (inte ens om den tros vara kopplad till en 
apostel) utan det är den apostoliska tron som sådan - kerygmat - som 
avgör vilka skrifter som uttrycker det kristna sammanhanget. Därför 
verkar det också uppenbart att de skrifter som senare godkändes som 
kanon i själva verket var garanter för den tro som redan kändes igen. I 
förkunnelsen, däremot, kunde all skrift användas för att binda sam-
man människor till den verklighet som Gud åstadkommit.7  

Marcions försök att göra "bokreligion" av kristendomen avvisas av 
fornkyrkan.8 Man kan säga att kyrkans krav på allmännelighet omöj-
liggjorde för subjektiva partibildningar (heresier) att lägga beslag på 
"heligheten" och de därtill hörande särskilda texterna.9 Om nu kanons 

                                                           
3 Campenhausen, Den kristne bibel blir till, sid. 118. 
4 Campenhausen, Den kristne bibel blir till, sid. 153. 
5 Cöster, Skriften i verkligheten, sid. 45. 
6 Cöster, Skriften i verkligheten, sid. 45. 
7 Cöster, Skriften i verkligheten, sid. 45 och 49. 
8 Cöster, Skriften i verkligheten, sid. 41 f. 
9 Cöster, Människa bland människor, sid. 12 f. Cöster, Skriften i verkligheten, sid. 42 
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syfte i första hand var att garantera igenkänbar apostolisk tro, är det 
begripligt att kanonlistorna som sådana i hög grad varierade inom de 
äldsta kyrkokulturerna. I den allmänneliga gemenskapen igenkändes 
ortodox lära och apostolisk tro oberoende av antalet skrifter som be-
kräftade denna igenkända tro. När tiden fått haft sin gång, verkar dock 
förståelsen av tron starkt ha förändrats. I stället för att - som under 
fornkyrkan och den tidiga medeltiden - låta mångfalden vittnesbörd 
bekräfta enheten i tron (som uttryckt sig i många varierande kanonlis-
tor inom olikartade kyrkokulturer), framträder nu föreställningar om 
att den kristna tron är exakt avgränsningsbar - en föreställning som 
verkar ha stort inflytande inte minst i våra dagar.  

Följande citat ur en neoevangelikal tidskrift belyser detta: "De 39 
böckerna i Gamla Testamentet utgör den judiska Bibeln, medan den 
kristna Bibeln omfattar dessa böcker plus de 27 böcker som finns i 
Nya Testamentet... Dessa böcker anses av de kristna vara inspirerade 
av Gud och har auktoritet över tro och liv...I slutet av 300-talet var 
kanon definitivt fastställd och accepterad. Vi som troende ser i denna 
process hur Gud har försett oss med en skriftlig uppenbarelse om sig 
själv och om sin plan för hela universum... Några undrar varför just 
dessa 66 böcker valdes ut... På den frågan svarar vi att Gud valde att 
bevara just dessa åt oss, och att han inte har talat om exakt varför... Vi 
litar helt enkelt på att Gud har lett de troende genom åren och att han 
har gett oss den mest vördade boken i mänsklighetens historia, Bi-
beln, som ger så mycket kraft och stöd."10 Tidskriften ifråga ger också 
en förklaring till hur "denna exakta avgränsning" har gått till: "Till-
sammans med sina lärjungar förkunnade han (Jesus) om Gud, utförde 
under och visade människorna tecken. Inledningsvis så fanns inga 
skrivna texter, utan texterna levde som ögonskildringar." (Min kursiv.)11  

Intressant att vittnesbörden om Jesus endast "ägde rum i textform" 
och inte som, just, ögonvittnesskildringar. Detta sätt att se på kyrkans 
kerygma är nog nödvändigt för att kunna betrakta NT som predesti-
nerad (d.v.s. förutbestämd) till sin form och sitt innehåll. En inte allt-
för snäll tolkning av denna skriftsyn leder då till att texten så att säga 

                                                           
10 Internationella Bibelsällskapet – Sverige (IBS), nr. 2, 2004, sid. 5. 
11 IBS, nr. 3, 2004, sid. 7.  
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kommer före ordet och att formen kommer före innehållet. Tron på 
en förutbestämd produkt förklarar hur "exakt avgränsning" överhu-
vudtaget är möjlig, men frågan är naturligtvis hur verklighetsförankrad 
en sådan synpunkt är i förhållande till det liv urkristendomen och 
kommande kyrkomiljöer verkligen levde (och lever). Tron att denna 
"kanonprodukt" är förutbestämd in i minsta detalj gör dessutom det 
hela ganska enkelt för dem som sedan utformar den kristna kanon - 
allt är ju redan "färdigregiserat" från högsta ort. Självklart måste rätten 
att få tro på detta sätt vara möjlig för vem som vill - men rätten att 
kritisera denna föreställning är lika självklar. Paradoxalt nog tjänar 
själva kristna kerygmat på det sistnämnda! Om nu "... Gud valde att 
bevara just dessa (böcker) åt oss..." är ett bibliskt påstående om Gud, 
var står då detta skrivet? Letar vi i skriften riskerar vi till slut upptäcka 
att påståendet ovan är obibliskt! Varför valde då Gud annorlunda för 
till exempel Etiopiska kyrkan, Östsyrianerna, de gamla kyrkofäderna 
med flera? Men om - å andra sidan - det kristna kerygmat är lika le-
vande hos kyrkokulturer som tänkte annorlunda än Hippokonciliet 
393, vad spelar då till exempel kanonomfånget för avgörande roll? 
Med andra ord verkar antagandet rimligt att Gud är minst lika mycket 
närvarande i dessa kyrkomiljöer, oberoende av deras eventuella "avvi-
kelser" i avgränsningsfrågor. Om så är riktigt, är detta ett stöd för att 
innehållet kommer före formen - således: kerygmat kommer före av-
gränsningen. Detta innebär att vi tror på kerygmat, inte på avgräns-
ningen!  

De som måhända funderar över vad kristen tro skulle innebära, 
måste nog till slut inse att den handlar om tro på och relation till 
Gud. Man tror med andra ord inte på en ”instruktionsmanual” där 
man räknar ut hur ”Gud skall manipuleras”, utan snarare sätter man 
tro och tillit till Gud utifrån den frälsande nåd som Kristi Ord och 
gärning uppvisar gentemot var och en som önskar återupprättad rela-
tion till nådens och kärlekens Herre. När Paulus i 2 Kor 3:612diskute-
rar skillnaden mellan lag och evangelium, står det klart att tilliten hör 
ihop med Guds levande Ande – inte med bläck eller med uthuggna 
stentavlor. Det ”förstelnade” kan aldrig ersätta det levande! Utifrån 
                                                           
12 ”Bokstaven dödar men Anden gör levande.” 
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detta synsätt kommer Herrens levande Ord alltid att vara grunden för 
kyrkans frälsning. Vore inte poängen kyrkans frälsning, så skulle det 
nog kvitta hur många skrifter och böcker som lades fram i syfte att 
spekulera och därmed skymma det livgivande evangeliet. I stället val-
de nu urkyrkan att ta tillvara texter av alla slag, för att på så sätt lägga 
grunden för evangeliets förkunnelse. En utveckling som sedan följts 
på olika sätt av de allmänkyrkligt inriktade traditionerna, såväl i olik-
artade kanonavgränsningar och traditionsförståelser som i respektive 
kyrkotraditions förkunnelse och bekännelse. 

Poängen är då att kanons normativa auktoritet bestäms mer utifrån 
dess användbarhet än utifrån konstruerade ”avgränsningsnormer” 
gentemot kanons omfång, som – i sin tur – bygger på tron att själva 
omfånget är förutbestämt. Kerygmat i sig själv är då stärkt i kraft av 
alla skrifter som vittnar om kerygmats trovärdighet. Ser man dessut-
om till det faktum att urkristna tankegångar (tiden före Marcion) 
kommit till uttryck i skrifter som till exempel 1 Clemensbrevet, Dida-
ché, Ignatiusbreven med flera sub-apostoliska produktioner - så blir 
det innehållsmässigt sett svårt att avgränsa vilka vittnesbörd som är ur-
kyrkliga och vilka som inte är det. Kerygmat är lika närvarande i tradi-
tionen som i skriften, och gränsen mellan skrift kontra tradition blir 
då flytande. Skrift och tradition går så att säga in i varandra varje gång 
kerygmat bekräftas. Enda sättet att få det kristna kerygmat bekräftat, 
fullt ut, blir därför att försöka få en förståelse för hur skriftens norma-
tivitet har använts i de olikartade kyrkokulturerna - historien igenom.  

Kanonbildningen har därför en relativ funktion i förhållande till 
kyrkans normativa förståelse av skriftens funktion. Skriften får sin 
normativitet bekräftat inte genom antalet böcker som finns i skriften, 
utan fastmer i kraft av hur väl dessa böcker bekräftar kyrkans tro och 
belägger kerygmat som grund för kyrkans normativa utveckling och 
livstolkning. En forskningsuppgift där kanonbildningens relativa funk-
tion blir belyst, känns därför nödvändig. På så sätt kan missriktade 
avgränsningsteorier lättare relateras till kyrkans allmänneligt formule-
rade tro och liv. Kyrkans tro och kerygma bevisas därmed stå över alla 
avgränsningsteorier, vad gäller kanonförståelsen. Kyrkans allmänne-
lighet har också tolkningsföreträde gentemot tolkningskomplex som 
uppstår just p.g.a. felaktigt uppkomna avgränsningsföreställningar. Att 
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kanonbildningens relativitet i förhållande till såväl omfång som nor-
mativitet inte innebär godtycklighet, är ett faktum så länge det igen-
kännbara kristna kerygmat till fullo är förankrat i kyrkans allmänneli-
ga bekännelse.  

Ett studium kring detta upplever jag som en möjlighet att få till-
gång till en utvidgad förståelse av vad innehållet i kristen tro och kris-
tet liv egentligen innebär - i varje fall om denna tro och detta liv rela-
teras till kyrkans allmänneligt förankrade bekännelse till det sant apo-
stoliska kerygmat. 

 
 

Uppgift, Metod & Disposition 
 
Denna avhandlings forskningsuppgift är att belysa iakttagelsen att en tes 
kan drivas som hävdar den kristna kanonbildningens relativa funk-
tion. Forskningsuppgiften blir också att förstärka och försvara denna 
tes. Relativiteten av kanonbildningen samt dess användande beror på 
att normen utgörs av det kristna budskapet, kerygmat att Gud befriar 
människan i tilliten till Kristus Jesus - evangeliets vittnesbörd. Nor-
men går då så att säga utöver kanonavgränsningen. 

Överallt där normen känns igen förkunnas kerygmat.13 Där keryg-
mat förkunnas uppstår reflektion kring förkunnelsen. Denna reflek-
tion yttrar sig i att diskussioner förs kring trons innehåll. Dessa dis-
kussioner åstadkommer gemenskaper, praktiker, där relationen till 
kerygmat skapar tro och reflektion kring trons innehåll. Denna dis-
kursiva praktik är då grundlagd – tack vare reflektion kring kerygmat. 
Utan reflektion skulle den diskursiva praktiken framstå som diffus. 
Därför är det teoribildningen (och reflektionen kring densamma) som 
garanterar ett relevant innehåll i allt som den diskursiva praktiken 
                                                           
13 Kerygmat är det innehåll som förmedlas, men också det redskap som förkunnelsen 
använder sig av för att åskådliggöra den kristna tron. Kerygmat garanterar att den 
kristna tro som förmedlas till den miljö där tron formuleras är apostoliskt förankrad 
och igenkännbar (som sann kristen tro) hos dem som förmedlar budskapet och hos 
dem som får ta emot budskapet. Se vidare utveckling av begreppet vid not nr. 16 och 
nr. 18. 
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åstadkommer. Kyrkans relation till det apostoliskt förankrade keryg-
mat blir då avgörande för hennes legitimitet som reflekterande kristen 
diskursiv praktik. Kyrkans behov av reflektion kring kerygmat hör då 
ihop med synen på kanons normativa funktion.  

I detta ”spänningsfält” mellan kanon, kerygma och kyrkans reflek-
tion, kommer uppsatsens tes in i bilden. Tesen kan då sägas utgöra 
följande påståenden: Det normativa tänkandet i kyrkans diskursiva 
praktik och dess förankring i kerygmat betyder mer som textavgräns-
ning av olika texter - än vilka skrifter som citeras. Kanonbildningen 
och användbarheten är således relativ i förhållande till såväl omfång 
som kyrkans normativa förståelse av kerygmat, dock utan att vara god-
tycklig. 

 
Metoden för att belägga denna tes består i att låta teologihistoriskt ma-
terial bli belyst och bekräftat utifrån erkända historiker, vars slutsatser 
används för att motivera och förstärka stödet för den tes avhandling-
en driver. Mitt motiv för att välja dessa teologhistoriker är att dessa på 
ett tydligt sätt lyfter fram de grunder på vilka den drivna tesen kan 
förankras i och försvaras av.14  

I syfte att pröva tesen som ovan presenterats, är uppsatsen upp-
byggd kring den historiska processen kring kanonhanterandet samt en 
teologisk analys av det historiska skeendet, för att därigenom bekräfta 
den tes kring kanonhanteringens relativa utformning jag valt att bely-
sa. Poängen är att tesens fruktbarhet alltmer skall framträda i takt med 
att genomgånget material belägger densamma. 

För att peka på hur tesen ”framträder” genom varje teologhistoriskt 
genomgånget material, låter jag korta sammanfattningar av respektive 
kapitel argumentera med hjälp av tesens rimlighet. Upplägget kan ses 
som drivet av forskningsuppgiften att i kommande avhandlingsarbe-
ten fortsättningsvis studera hur modern teologi hanterar kanonbild-

                                                           
14 Materialet ger exempel på att mångfalden i den lokala kanonbildningen under forn-
kyrkan och långt framöver var en relativ normativitets – och urvalsprocess.   
Se även Thomas Bokedal The Scriptures and the Lord, Lund 2005 Bokedal behandlar 
kerygmats igenkännbarhet i de böcker som majoriteten avgränsar. Mitt syfte är att 
systematiskt belysa mångfaldens hantering av kanonnormativitetens funktion. 
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ningen och de därmed sammanhängande normativitetsfrågorna med 
utgångspunkt i tesen om kanonanvändandets relativa funktion. 

 
Arbetet har disponerats på följande sätt:  

 
I inledningskapitlet studeras det historiska förloppet via teologi- och 
dogmhistoriker, främst Frances Young, där den föreslagna tesen pre-
senteras utifrån fornkyrkans relativa kanonanvändning. Sammanfatt-
ningen av det första kapitlet konstaterar att kanonbildningen hör 
samman med kulturutvecklingen såväl inom kyrkan som i kyrkans 
relation till omgivande kulturer. 

Nästa kapitel söker så belägga tesen utifrån Youngs forskning. 
Youngs teori undersöks så kyrkohistoriskt via Campenhausen, Jerome 
Biblical Commentary, samt en analys av spänningsfältet mellan ur-
och fornkyrka gentemot gnosticismen.  

Sammanfattningen till kapitel II pekar på det faktum att kanon-
bildningen i första hand var ett försvar mot heresier, samt ett sökande 
efter skriftens roll som probersten för att bekräfta kristen tro.  

Därefter, som tredje kapitel, ett studium av reformationstidevarvet 
(samt kort om tiden före) där Lønning, Øestergaard-Nielsen och 
Öberg ger bidrag till förståelsen av den evangelisktlutherska reforma-
tionens (och dess bekännelsedokuments) inställning till kanons nor-
mativa funktion. Sammanfattningen till kapitel III pekar på hur andra 
kyrkors olikartade ställningstaganden framträder vid reformationstide-
varvets hantering av själva kanonfrågan. Ställningstaganden som mer 
styr bildandet av kanon snarare än att kanonbildandet så att säga styr 
innehållet i respektive kyrkotraditions normativitetsbegrepp.  

Tridentinum och den reformerta kyrkan och dessas vägval (vilken 
redovisas utifrån studium av originaldokument) belyses historiskt i det 
fjärde kapitlet. Där belyses också det inflytande dessa avgränsnings- 
och normativitetsbeslut har fått, fram till våra dagar. Tiden före den 
moderna teologin återspeglas samt fundamentalismen som enskilt 
fenomen inom denna tidsram belyses. Den sista sammanfattningen 
strävar bland annat efter att lyfta fram ”syftenas” inbördes olikheter - 
och hur dessa ”intresseolikheter” påverkat principen för såväl kanon-
förståelsen som kanons normativitet.  
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Den avslutande preliminära bestämningen om kanonanvändandets 
relativa funktion, söker också blicka fram mot kommande studium av 
1900-talsteologin där denna avhandlings forskningsöversikt skall mo-
tivera användandet av den drivna tesen om kanons relativa normativi-
tetsfunktion.  
 
 

Teoribeskrivning 
 
Resonemanget att "kanon" driver tron - är vilseledande. Tron är nor-
men. Normen hör samman med kerygmat att Gud i Kristus befriar 
och frälser människan. Normen ligger således utanför kanonfixering-
en. Frågan om vilka texter som skall ingå i kanon är alltså fel ställd. 
Textfixeringen, driven bland annat av de reformerta, är en relativt 
modern skapelse.  

Tvärtom visar Young hur fornkyrkans användande av texter styrdes 
av fornkyrkans strävan att bekräfta kristen tro i de kulturer där kris-
tendomen etablerade sig.   

En process som för övrigt bekräftas än idag eftersom såväl orto-
doxa som pre-chalsedonensiska kyrkor har kanonlistor som avviker 
från - i västerlandet - etablerade bibelutgåvor. Avgränsningsprocesser-
na mot heretiker bekräftar likaledes att kristendomen inte är en "bok-
religion"15 utan en religion där normen utgår från trons vittnesbörd - 
kerygmat, samt bekännelsen till detsamma!  

Bibelns normativitet blir därför en mer intressant fråga, än exakt 
vilka texter som skall ingå. Alltså vilken roll texterna spelar som be-
kräftelse av den norm kyrkogemenskapen lever efter. Vad kyr-
kan/kyrkorna gör med kanon blir viktigare än hur ”kanon” avgränsas. 
Användbarheten väger tyngre än avgränsningen som sådan - speciellt 
som avgränsningen/arna oftast är uttryck för försvar av det kristna 
kerygmat i förhållande till heresier. Förhållningssättet till det kristna 
sammanhanget är viktigare än frågan om vilka böcker som ingår i ka-

                                                           
15  Ann-Louise Eriksson, Tolkning för livet, sid. 113-115. 



 10 

non och corpus.  Funktionen är mer sammankopplad med normativi-
teten än omfång och omfattning.   

För att visa detta, undersöker denna avhandling kanonhanteringen 
teologihistoriskt - där det framkommer hur kyrkans dogmatiska upp-
gift blivit att försvara just kerygmat mot heresier samt bevara keryg-
mat i de kulturmiljöer som den evangeliska förkunnelsen vandrat ige-
nom. Kravet på kyrkan har i denna process varit att låta det kristna 
sammanhanget vara igenkännbart i förhållande till såväl kulturer som 
heresier. I denna process har olika kyrkomiljöers "kanonavgränsning-
ar" i första hand syftat till försvarande och bevarande av det kristna 
trosinnehållet - kerygmat. Därför har olika kyrkotraditioner avgränsat 
olika, eftersom processen i sig varit viktigare än de former kanonhan-
teringen tagit. 

Traditionen igenom har alla normativa kanoncitat varit blivit an-
vända utifrån en strävan att påvisa det kristna kerygmats igenkänn-
barhet i förhållande till de kulturmiljöer och problematiska frågeställ-
ningar den kristna förkunnelsen konfronterades mot. De skrifter som 
bäst motsvarat dessa igenkännbarhets-strävanden har, så småningom, 
blivit allmänt erkända - att fortsätta att användas i den dogmatiska 
processen att försvara kristet kerygma vid varje ny tid. Därför har såväl 
samspelet mellan skrift - tradition - bekännelser - renlärighet - kyrkligt 
liv m.m. i första hand använt sig av kerygmat för att bekräfta sitt eget 
trosinnehåll.  

Tesen att kanonanvändningen är relativ i förhållande till kyrkans 
normativitetsbegrepp går då som en röd tråd genom hela kyrkohisto-
rien, fram till reformationstidevarvet. Det finns därför ett intresse för 
denna avhandling att i mångt och mycket arbeta utifrån en evange-
liskluthersk förförståelse.  

Dels så stämmer den lutherska bekännelsegrunden väl med den 
drivna tesen då inga lutherska bekännelseskrifter redovisar någon ka-
nonlista, utan betecknar kanonbildandet som oavslutat. Dels finns det 
ett intresse av att förankra den lutherska kanonteologin i relation till 
ett fornkyrkligt och allmänkyrkligt perspektiv – inte minst då den mer 
renodlade biblicismen ofta gjort sig gällande även inom de lutherska 
kyrkorna. I grunden bekräftas ju den evangeliska rättfärdiggörelseläran 
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bäst i den lutherska kerygmatraditionen,16 där läran om Kristi Ord 
och gärning har överhöghet över subjektivistiska skrifttolkningar och 
avgränsningsteorier. Där så Luther endast belägger kyrkans förankring 
i kerygmat (att söka såväl i skrift, tradition, symbola m.m.) - och där-
med fortsätter den allmänkyrkliga normativitetstraditionen, där avvi-
ker reformerta och svärmiska grupperingar genom att anta en av-
gränsningsteori där kerygmat flyttas till själva texten, med påföljd att 
den avgränsade skriften blir norm – i stället för kerygmat. I förläng-
ningen leder detta fram till fundamentalistisk kanonförståelse där ke-
rygmat förändras och tenderar att bli styrt av syften som avviker från 
den traditionella tolkningsprincipen. Normativitets - och auktoritets-
begreppen förskjuts då från kyrkans allmänneligt gillade förståelse av 
kerygmat till, mer eller mindre, subjektivistiskt influerade syften.  

 
När genomgången forskningsöversikt så har gett stöd för tesen om 
kanonnormativitetens relativa funktion, är det kommande syftet att 
applicera denna slutsats (i kommande arbeten) på de moderna teolo-
gernas hantering av det faktum att de diskursiva praktikernas förank-
ring i sitt trosinnehåll är den avgörande drivkraften i alla normativi-
tetsdefinitioner, samt att kanonavgränsningen alltid är präglad av 
denna normativitetsprocess.  

 

                                                           
16 Cöster, Människa bland människor, sid. 26. ”Det är Gud som väljer att komma till 
oss människor, inte vi människor eller ens några av oss som väljer att ta sig till Gud. 
Det är denna gudshandling, som är evangeliets och kerygmats ordhändelse och som 
Paulus betecknat med uttrycket Guds rättfärdighet.” 
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Kapitel I 

Kanon och kulturen 
 
 
 

Utifrån det faktum att tron är den norm som ytterst avgör kanonurva-
lets förmåga att så att säga bekräfta denna norm, så finns det inte nå-
got exakt "logiskt" svar på varför den nytestamentliga (och för den 
delen gammaltestamentliga) kanon omfångsmässigt ser ut som den 
gör.  

Normativiteten är då att söka utifrån ett relationsperspektiv. Se till 
exempel Konkordiebokens definition - ovan - av normativitet som 
relation mellan Skrift - Symbola - renlärighet.  

Därför finns det anledning att studera den kultur som så att säga ut-
format kanon och som använt sig av densamma för att därefter forma 
sin egen framtida utveckling, där då relationaliteten mellan Skrift – 
Symbola – renlärighet har ägt rum.  

 
 

Är kanonbildningen en kulturfråga? 
 

Vad innebär utformning av "rättesnöre" och dess användande i ett 
kulturellt perspektiv - och varför använder sig dessa kulturer av "nor-
men" på det sätt de gör? Går det överhuvudtaget att skilja mellan en 
norm gentemot de kulturmiljöer som använder sig av densamma?  

Kan det till exempel vara så att de amerikaniserade fundamentalis-
tiska sammanhangen har valt att "klippa bort" resten av den kyrkliga 
tron och traditionen efter NT p.g.a. den kulturella egenart som format 
det fundamentalistiska tänkesättet - alltså tron på en "exakt" uppenba-
relse, hämtad från himmelen, i reformert och post-islamistisk tapp-
ning?  
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I så fall säger detta "bortklippande av traditionen" mer om fundamen-
talismen som kultur, än om hur man i teologisk mening skall förstå 
innebörden av religionen kristendom.  

Men om då varje kristen kulturmiljö skapar sina egna normer, hur 
går det då med igenkännbarheten av just det som kallas kristen tro och 
religion? Kan fornkyrkans användande av kanon visa på hur den tidi-
ga kyrkan uttryckte och formade sig som, just, kultur? Om det nu 
skulle visa sig att kulturfrågan är en viktig pusselbit i förståelsen av 
relationen mellan kanonicitet - normativitet, då finns det anledning 
att studera hur modern teologi tar sig an spänningen norm - kanon-
bildning utifrån kristendomens utveckling från en personlig bekännel-
se till ett allmänmänskligt kulturfenomen.  

 
Detta kapitel i avhandlingen formas av ett studium av kristen kultur-
bildning utifrån biblisk exeges och citatbildning som är styrda av kul-
turbetingade syften.  

 
 

Urkyrkan = Nya Testamentet?  
 

Behöver åtskillnad göras mellan urkristendomen som specifik och 
differentierad kulturmiljö eller är urkyrkan att betrakta som synonym 
med nya testamentet?  

Räisänen tar upp det nödvändiga i att skilja mellan ett studium av 
till exempel Paulus utifrån ett kanoniskt perspektiv kontra ett rent hi-
storiskt studium av aposteln där hans gärning sätts i samband även 
med hans historiska omgivning, opponenter inom urkyrkan, differentie-
rade tidigkristna särdrag, skiftande kyrkliga kulturmiljöer m.m.17 Att 
skilda kulturmiljöer samverkar och så att säga går in i varandra vid 
själva normbildningen, visar till exempel aposteln Paulus när han ut-
går från sin fariséiska bakgrund vid sin användning av det kristna ke-

                                                           
17 Räisänen, Beyond new testament theology, sid. 101. 
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rygmat.18 Daniel Boyarin pekar på den paulinska diskursen som en 
inomjudisk diskurs, mer än att Paulus – i första hand – är stiftare av 
en ny religion.19 Genom att utgå från sina fariséiska rötter,20 utvidgar 
Paulus gudsfolket.21 Religiös inskränkthet och uniformitet kritiserar 
Paulus i kraft av tron på Kristus.22 Evangeliet blir den ”tolkningsnyck-
el” som kan tas in i olikartade sammanhang när Guds slutliga fräls-
ningsplan skall förmedlas till mänskligheten. Med andra ord blir ut-
vidgningen av gudsfolket – i kraft av tron på Kristus – en kristocent-
risk fariséisk hållning. Gudsfolkets utvidgning genom Kristus får som 
konsekvens att evangeliet förenar sig med alla kulturformer, för att 
kunna kännas igen som, just, evangelium. Att då förstå evangeliet som 
något ”enbart nytestamentligt” stöter på problem, eftersom urkristen 
teologi och det apostoliska kerygmat måste speglas gentemot olika 
kulturformer för att klart framträda. Hos bland annat Paulus speglas 
därför evangeliet utifrån den judiska kontexten. Därefter får det för-
kunnade evangeliet sedan på samma sätt belysa - och bli belyst av - 
andra kulturmiljöer.23  
                                                           
18 Se till exempel Apg 23:6-9, där konflikten mellan fariséer och saducéer tas in som 
argument för Kristus-tron. Tron på uppståndelsen delas av såväl fariséer (och dagens 
rabbinskt judiska tro) och av kristendomen. Kerygma som det budskap kyrkan använ-
der sig av för att förmedla och förkunna den kristna tron utgör då det innehåll som, 
grundat i Kristi ord och gärning, förmedlas vidare till kyrkans folk via förkunnelsen 
och bekännelsen av det kristna trosinnehållet. Kerygmat fungerar som det redskap 
kyrkan – i förkunnelsen och sakramenten – använder för att åskådliggöra kristen tro. 
19 Boyarin, A radical Jew:Paul and the Politics of Identy, sid. 12. 
20 Boyarin, sid. 136-137. 
21 Boyarin, sid. 32-36. I kraft av tron på Kristus uppfylls löftet till Abraham att alla 
folk skall frälsas genom hans tro. Paulus pekar allegoriskt på löftets uppfyllande – inte 
bara att gälla det judiska folket, utan alla människor. 
22 Boyarin, sid. 92-93. Paulus bryter här med yttre ceremonier och föreskrifter och 
hänvisar istället till den inre människan som drivs av en sann och uppriktig tro. Denne 
blir en sann ”jude” även om han är icke-jude i yttre mening. Se även Cöster, Männi-
ska bland människor, sid. 33-35, där Paulus kan formulera ”…sin genom Kristus i 
förhållande till fariséismen nyvunna kritik av uniformiteten.” 
23 På samma sätt kan man förstå den sub-apostoliska diskursen när ”judendom” ställs 
mot ”kristendom”. I själva verket kan varken ”judiskt” eller ”hedniskt” ensamma 
räcka till för att bekräfta det kristna kerygmat. Därför blir det förkunnade evangeliet i 
respektive kulturmiljö, den urkund kyrkan har att rätta sig efter. Se Ign Fil 8:2, där 
Kristus själv är urkunden i förhållande till det förkunnade evangeliet. Se även de 
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Den kristna tron känns igen först när de skiftande kulturmiljöerna – 
såväl judisk som grekisk - får bidra till förståelsen av kerygmat. Ke-
rygmat kan därför aldrig ”hänga i luften” och framstå som ”kulturbe-
friat” – inte ens under apostolisk, urkyrklig tid. Alltså; om vi studerar 
urkyrkan, studerar vi då en strikt nytestamentlig teologi, eller söker vi 
efter samband och sammanhang de facto som går att knyta till urkyr-
kan men som finns omvittnat i andra (utombibliska) källor och vitt-
nesbörd?  

Skall vi dessutom se den rent bibliska teologin, måste vi räkna in 
alla kanoniska böcker och skrifter för att söka finna en gemensamt 
sammanhållande nämnare.24 Kanon som sådan har nämligen (som 
samling betraktat) en förmåga att skilja kulturmiljöer och händelser åt 
trots deras historiska samhörighet - samtidigt som kanon kan förena 
händelser som saknar historisk anknytning till varandra. Förhållandet 
mellan kanon och det kristna kerygmat bekräftas då av kanons auten-
ticitet25 i förhållande till den apostoliskt förankrade lärotraditionen, 
byggd på budskapet om Kristus, och överlämnad av apostlarna till 
kyrkan. Evangeliet som utgått från Kristus och som centrerats kring 
apostlarnas autentiska vittnesbörd, föreligger sedan i de skrifter som 
betecknas som heliga.26 Dessa skrifter erhåller sin ”helighet” av det 
faktum att kristen tro framträder på ett av kyrkan erkänt och igen-
kännbart vis. Igenkännbarheten garanteras i kraft av dessa skrifters 
förankring i det (av kyrkan) igenkända apostoliska budskapet. Ett bud-
skap och en uppenbarelse som såväl historiskt som principiellt ligger 
före den enskildes trosföreställningar och som den enskilde tar emot 
av andra.27 Det kristna trosinnehållet skiljer sig då från vilka andra 
ideologier som helst, som skapats av mer eller mindre subjektiva spe-
kulationer. Kanons ”helighet” är därför beroende av kerygmats bekräf-

                                                                                                                                           
nytestamentliga pastoralbreven och de tidiga apostoliska fäderna, som alla låter ke-
rygmat framträda genom belysning från problem och frågeställningar framförda av 
den hedniska omgivningen. Evangeliet bekräftas genom avvisande av gnosticerande 
föreställningar. 
24 Räisänen, sid. 101. 
25 Hägglund, Trons mönster, sid. 14. 
26 Hägglund, sid. 1. 
27 Hägglund, sid. 14. 
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telse och igenkännbarhet gentemot dem som det kristna budskapet 
riktas till. En tydlig distinktion mellan urkristendomen som sådan 
kontra nytestamentlig teologi blir därför nödvändig.28  

Nödvändigheten av denna skiljelinje visar sig också i den framväx-
ande kyrkans bibeltolkningar, där kyrkans syften och behov vid skilda 
förhållanden pekar på kerygmats betydelse som sådan, oberoende av 
fenomen som passerade i den urkyrkliga miljön i sig själv. (Bibelexe-
ges kontra kristen kulturutveckling återkommer nedan.) Den trosmäs-
siga "avgörelsen" som kyrkan gjort när den valt sin kanon går inte att 
argumentera - varken för eller emot - ur historisk synpunkt. Den ka-
tolska (allmänneliga) kyrkans val av kanon kan bara motiveras utifrån 
denna kyrkas val att begränsa sig till just den kanon ovan nämnda kyr-
ka har gjort. Historiskt går det inte att göra sådana avgränsningar.  

Med andra ord; är det "urkristendomen" vi på något sätt försöker 
avgränsa (en nästan omöjlig uppgift) räcker det inte med NT:s kanon - 
det finns alltid andra tillgängliga källor som kan ge såväl direkt som 
indirekt information om s.k. urkyrkliga förhållanden. Romerska och 
judiska historieskrivare samt fornkyrkliga vittnesuppgifter fram till 
Eusebius, kunskaper från antika källor samtida med urkyrkan29 samt 
litterära verk som man -på goda grunder - kan anta att urkristendo-
mens företrädare tog intryck av; allt detta ingår också rimligen i det 
sammanhang som måste förstås som urkristen kulturmiljö sett utifrån 
ett historiskt perspektiv. Som sagt, vi får skilja mellan nytestamentlig 
teologi kontra urkristen teologi - eftersom kerygmat går utöver kanon. 
Såväl polemiken mellan "ortodoxi" kontra "heresi" samt de texter som 
använts i denna process är endast delar (om än viktiga sådana) av själ-
va den totala process som skapade den framväxande kyrkans corpus 
och den därpå följande västerländska (och österländska) historien.30    
Vid studium av "tidig kristendom" blir t.o.m. begreppen "ortodox" 
och "heretisk" missledande kategorier, ur ett religionshistoriskt per-
spektiv.31  
                                                           
28 Räisänen, sid. 100. 
29 Förutom romerskt-hellenistiskt material, så också Qumran och Nag Hammadi. 
30 Räisänen, sid. 104.  
31 Räisänen, sid. 102. Räisenen pekar på komplexiteten i förståelsen av urkristendo-
men antingen som historiskt fenomen eller som en normativ och kanonisk utgångs-
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En brasklapp vid detta konstaterande vill jag dock infoga. Tydligen 
ledde vissa tankar fram till konsekvenser som kerygmat - det kristna 
sammanhanget - inte kunde stå för. Även om dessa konsekvenser inte 
var uttalade från början så förstod snart kyrkans företrädare "vartåt det 
lutade" och tvingades så till avgränsningar. Därför blev även den ideo-
logiska konflikten mellan ortodoxa kontra gnostiker av samma av-
gränsande natur som mot efterkommande heresier – en konsekvent 
anda grundad redan i nytestamentliga och sub-apostoliska utsagor. 
100-talets teologiskt renläriga utveckling – inom kyrkan – känns igen 
utifrån kyrkokulturernas förmåga att ge uttryck för det sant igenkänn-
bara apostoliska kerygmat. Jag menar att en viss historieidealism före-
ligger om man antar att alla typer av publikationer gjorda under den 
nytestamentliga epoken, per automatik uttrycker en kristen föreställ-
ningsvärld. Förankringen i den apostoliska förkunnelsen - kerygmat - 
måste ändå vara igenkännbart, för att budskapet skall kunna kallas 
kristet.  

Cirka150 år efter NT avvisar kyrkan, på samma sätt, novatianis-
men. Novatianernas grundkrav var att troende som avfallit aldrig skul-
le få komma tillbaka till församlingsgemenskapen. Konsekvensen av 
denna föreställning ledde dock till att kyrkans uppdrag att förlåta syn-
dare (med grund såväl i evangeliet som hos apostlabreven) blev omöj-
liggjord i det långa loppet. Konsekvensen blir, till slut, att ingen kan få 
förlåtelse då endast "de perfekta" får finnas kvar i kyrkan. Men då det 
inte finns perfekta människor - i så fall behövdes ju inte Kristi fräls-
ningsgärning - skulle novatianismens ideal omöjliggöra hela kyrkans 
                                                                                                                                           
punkt. R. redovisar olika teologers distinktioner mellan kanonbildning som norm för 
kyrkans tro, och mellan historiska krav på förståelse för andra idégrupperingar från 
samma tid. I det senare fallet blir varje textförfattare intressant som ”en i mängden”. 
Men även avvikande uppfattningar måste förstås – till exempel Paulus meningsmot-
ståndare. Rent historiskt måste de ”kristna gnostikerna” också analyseras. Se Räis-
enän, sid. 100-103. R. vänder sig inte mot förståelse för den apostoliskt igenkännbara 
tron, men skriver (på sid. 102-103): ”It might be a meaningful question to ask wether 
there is unity behind diversity between the Synoptic Gospels, or between the writings 
combined to constitute the Pauline corpus.” 
“By the totality of early Christian literature (including non-canonical literature) is 
obviously of such diversity that the question could be asked only on a very high level 
of abstraction.” 
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bot - och omvändelseinstitution. Vi ser här hur det inte räcker med en 
enkel formulering för att utlägga ett kristet sammanhang: formule-
ringens och lärosatsens alla konsekvenser måste noga genomgås innan 
det igenkännbara kristna sammanhanget är tillgängligt.  

På samma vis har kyrkan historien igenom fått lov att skapa "sin 
tids symbola" (se Konkordieformeln) för att bevara sin igenkännbar-
het. Redan från början riktade detta sig bland annat mot den gnostis-
ka utmaningen, helt enkelt därför att gnosticismens konsekvenser 
inom inkarnationen och soteriologin var ohållbara i förhållande till 
budskapet om Guds frälsningsplan i och genom Jesus Kristus.  

Tilläggas skall att olikartade kulturmiljöer inom urkristendomen 
verkade samtidigt och delvis oberoende av varandra. Till exempel 
samexisterar Petrinsk-Paulinsk tradition, Matteisk tradition, judekris-
ten Jakobstradition, kretsen kring Johannestraditionen med flera. Se 
även apostoliska fäderna som, var för sig, befinner sig inom och ut-
vecklar olika redan givna traditionsskikt. Trots detta är kerygmat igen-
kännbart hos alla dessa kulturmiljöer - detta oberoende av vilken kul-
turell språkdräkt respektive urkristen kulturmiljö uttrycker sig genom. 
Räisänen söker efter relevansen kring ”history of influence” alltså hur 
påverkan från olika faktorer har format utvecklingen.32 En "påverkans 
- historia" står nog att finna hos varje bekräftad kulturmiljö. Inflytan-
det från kanon blir därför vad det blir oberoende av hur omfånget 
(från GT till NT) slutligen har tillkommit och därefter utövat infly-
tande.33 Den som önskar exegetiska belägg för beskrivningen av diffe-
rentierade urkristna kulturmiljöer, kan med fördel ta till sig den mo-
derna exegetiska diskussionen.34  

Jag finner det mycket fruktbart att förstå urkyrkan och dess vitt-
nesbörd som en samverkan mellan många olika kulturmiljöer, där ke-
rygmat är drivande - trots de urkristna mångfalderna. Igenkännbarhe-
ten med det apostoliska vittnesbördet är uppenbar ändå, därför be-
hövs ingen uniformitet i resp. kulturmiljös sätt att uttrycka evangeliet. 
                                                           
32 Räisänen, sid. 103. 
33 Räisänen, sid. 103. 
34 Se till exempel Fornberg, Det trovärdiga vittnet, sid. 128. ”…det är uppenbart att 
olika kristna grupper tidigt kunde finnas på en och samma plats, i det här fallet (Efe-
sos) en paulinsk och en johanneisk grupp.” 
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Tvärtom är mångfalden av uttryck berikande för vittnesbördets tro-
värdighet. Den kontextuella förankringen som kerygmat fått inom 
resp. urkristen kulturmiljö är så uppenbar att de efterföljande genera-
tionerna hade inga problem med att känna igen apostoliciteten i de 
äldsta dokumenten. Dessutom kunde fornkyrkan kritisera svårförståe-
liga formuleringar i de äldsta dokumenten för att på så sätt undvika 
felaktiga tolkningar. Detta visar hur kerygmat fått karaktär av över-
lämnat vittnesbörd, gentemot vilket all skrift kunde prövas. Begreppet 
”überliferung” blir, på sätt och vis, jämbördigt med tesen om en ”ka-
non im kanon”. I sin tur bekräftar hela processen det reformatoriska 
ställningstagandet att samstämmighet mellan Skrift, symbola, renlärig-
het m.m. är en förutsättning för igenkännbart kerygma. Avgränsning-
en (den lutherska) gentemot såväl romerskt tolkningsföreträde å ena 
sidan som reformerta försnävningar å den andra, bevarar den keryg-
matiska igenkännbarheten. Detta verkar också ha varit fornkyrkans 
strävan vid det fortsatta användandet av bibeln visavi trosregeln eller 
sanningsregeln - alltså att användandet av skrift alltid skall sättas i 
samband med de kulturella förutsättningarna. Endast så kan det krist-
na sammanhanget speglas fram vid belysning gentemot divergerande 
läror och uppfattningar. Kulturfrågan blir således en fråga för att be-
döma kanonicitetens normativitet.  

För att nu driva tesen vidare i detta arbete, om hur spänningsfältet 
mellan kanonicitet kontra normativitet skall förstås, är det hög tid att 
söka inblick i hur användandet av kanon (eller, i vidare bemärkelse, 
kerygmat) inom kyrkan tog form och samtidigt väsentligt bidrog till 
kristen kulturutveckling genom den normativa förståelsen av den ke-
rygmatiskt inriktade bibelexegesen.  

 

Kulturutveckling och exeges 
 

If a text was authoritative, its authority had to be evi-
dently applied to the problems to hand. If a text was tes-
timony, its testimony had to be 'proved'.35  

                                                           
35 Young, Biblical exegesis and the formation of Christian culture, sid. 293.  
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Redan på 100 - talet, före Origenes,36 krävdes att texttolkningen gav 
relevanta slutsatser åt den som läste. Denna process följer hela den 
fornkyrkliga eran och tas sedan som utgångspunkt för att bekräfta 
”traditionen”. Men processen tar sin början redan inom kanon själv - 
alltså profeterna tolkar pentateuken, apostlarna tolkar torah och pro-
feterna utifrån kristologin, apostlalärjungarna tolkar ”überliferung – 
kerygmat”37 utifrån den samlade förståelsen av GT-traditionen till-
sammans med det kristna budskapet, fornkyrkan avgränsar sig gent-
emot heretiker utifrån avgränsningar urkyrkan tvingats till p.g.a. sitt 
eget inneboende kerygmatiska sammanhang.38 Den allmänkyrkliga 
traditionen tar med sig de fornkyrkliga preciseringarna utifrån det 
"bagage" de ärvt av den fornkyrkliga processen.  

Att, som senare kyrkliga kulturer gjort, gå in med tolkningsföreträde 
gentemot en sådan process är lättare sagt än gjort. Påvens läromässiga 
tolkningsföreträde eller de reformertas avgränsningsföreträden mot en 
och samma process blir därför - med alla rätt - ifrågasatt av såväl evan-
gelisk/luthersk tradition som ortodox (och pre-calsedonensisk) tradi-
tion.  

En modern rysk-ortodox kritik (något vildvuxen) hävdar följande:  
 

Mycket förenklat kan man säga att protestanterna tror att 
det som Kristus lämnade efter sig, det han gav till män-
niskor var bibeln. Enligt den katolska synen lämnade 
han sin ersättare - påven. Enligt den ortodoxa erfarenhe-
ten lämnade han sig själv.39 

 
Om än onyanserat, ger uttalandet uttryck för en tro att Kristus så att 
säga är levande i varje ny tid - där tolkningsprocessen måste få fort-

                                                           
36 Young, sid. 293. 
37 Med ”überliferung-kerygma” menar jag här en sammansatt tradition av såväl judisk 
som kristen tro i total förening som överlämnats till kyrkan av apostlarna eller snarare 
av den apostoliska undervisningen. 
38 Det sammanhang som bekräftar kristen tro och kristen igenkännbarhet. 
39 Namli, Och på en enda kyrka, sid. 127. (Översatt citat av ortodoxe diakonen Andrej 
Kurajev.) 
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skrida. Samme sagesman kritiserar också att protestanter "... gör Kris-
tus till fånge i hans egen bok".40 Jämför Luther som i nattvardsstriden 
kritiserar de reformerta för att vilja "..stänga in Kristus i himmelen 
som en fågel i bur."41 Med andra ord Kristus går inte att "stänga in" 
eller begränsa vare sig i en bok eller i en "himmel". Inkarnationens 
mysterium är en bärande del av den allmänneliga kyrkans tolknings-
tradition.42 Såsom ”allestädes närvarande” blir också tolkningsproces-
sen något levande som sträcker sig över tid och rum, och som ständigt 
måste fortgå. Felaktiga avgränsningar eller missriktade tolkningsföre-
träden hämmar i så fall denna kreativa process på ett allvarligt vis.  

Att täcka in denna process ligger utanför detta arbetes räckvidd, 
men några konkreta exempel härpå förtjänar att omnämnas. Även om 
kanon utvecklats utifrån den typ av omgivning som begagnat sig av 
olika traditioner och dithörande texter43 så är även hanterandet av des-
sa texter betydelsefullt för att förstå processens utveckling. Denna 
"reading culture" som blir "affected by the character and format of 
books..."44 hanterar således "collection and circulation"45 av skrifter 
(och traditioner). Till skillnad från den judiska ”vördnaden” för torah 
och övrig helig skrift (i form av kostbart utformade pergament att 
studera i till exempel synagogorna), verkar de kristna helt sonika pro-
ducerat såväl ”de heliga skrifterna” såväl som Jesus - och apostlatradi-
tionen på vanliga papyruscodexar (eller rentav skrivrullar) - en be-
handlig av ”det heliga” som framstår som något av en chock, även för 

                                                           
40 Namli, sid. 128. 
41 Nygren, Den kristna kärlekstanken genom tiderna. Eros och Agape, sid. 593-614. 
Nygren försvarar Guds αγαπε gentemot alla tendenser till εροσ-religiösa försök att 
förringa  Kristi ära (I Guds nådesfulla och utgivande kärlek) genom att begränsa Kris-
ti allmakt  såväl soteriologiskt som sakramentalt. 
42 Se Nygren ovan. Se även Grane, Confessio Augustana, sid. 90-103. Att hävda trons 
oberoende gentemot Ord och sakrament är att förneka inkarnationen och därmed 
frälsningen. Den från Gud frälsningsgrundande gåvan till mänskligheten som är in-
karnationens konsekvens måste alltid försvaras såväl gentemot reformationens väns-
terflygel som gentemot skolastisk spiritualism.   
43 Young, sid. 10. 
44 Young, sid. 10. 
45 Young, sid. 11. 
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den nutida forskningen!46 "...sacred books in notebook format!" Detta 
bruk blir något av en ”heresi” i förhållande till synagogtraditionen! En 
viktig kommentar följer (hos Young): 

 
Translations into various vernaculars, not only inherited 
scriptures, but also of the Christian materials which be-
came the New Testament (min kursiv), were made early, 
and the texts of those Christian documents seem to have 
been fluid in the second and third centuries.47 

 
Intressant är det faktum att det uppenbarligen funnits fler brev och 
skrifter författade av urkyrkan (bland annat av Paulus) som inte över-
levt till våra dagar.48 Tydligen har detta inte varit något större problem 
eftersom kerygmat har varit desto mer levande i kyrkans tradition och 
förkunnelse. Detta kerygma har därför sedan gått att återfinna såväl 
hos apostlalärjungar som hos renläriga kyrkofäder, långt fram i tiden.  

 
In these new Christian assemblies, it was not scrolls and 
reading which had primacy...the living and abiding voice 
(min kursiv) of witness had the greater authority.49 

 
Den kristna kulturen redovisar ett annat behov gentemot den judiska 
synagogtraditionen. Ny kultur - nya behov.  Det förkunnade Ordet 
står före den fixerade texten och framförallt fastlåsta texttolkningar. 
Young talar om en "taking - over" - process,50 där de kristna "tar över" 
den judiska skrifttraditionen för att omsätta den i den nya - förmedla-
de - kristna traditionsbildningen (jämför mitt ord überliferung - ke-
rygma).  

                                                           
46 Young, sid. 13. 
47 Young, sid. 13 – not 8. 
48 Fornberg, sid. 92. 3 paulusbrev saknas! Se också Fornberg, sid. 42. om ”Markusslu-
tet”, utan problem infogat i evangeliet vid en senare tidpunkt. Detta för att ”fylla ut” 
med material som ”saknades” i framställningen. 
49 Young, sid. 15. Se också not 11; biskop Papias som ”föredrar den levande rösten”. 
50 Young, sid. 14-17. Young, sid. 285-289. 
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Den hermeneutiska nyckeln till detta ”övertagande” blir Jesus Kristus 
själv.51 Såväl för Paulus som till exempel Hebréerbrevet är Kristus 
tecknet på denna radikala förändring.  Ignatius av Antiokia fortsätter i 
samma anda. Kristus är själva tolkningsnyckeln och ursprunget 
(αρχηεια) till förståelsen även av det apostoliska vittnesbördet och av 
de allra äldsta skrifterna. Ignatius brev till Filadelfierna, kap. 8 ger ett 
ingående uttryck för denna hermeneutiska tolkningsnyckel, uppenbar-
ligen igenkänd (av församlingarna) som grundad av den apostoliska 
tron och läran - alltså påbjuden av apostlarna själva!52 När sedan Lu-
kansk tradition och post-paulinerna (pastoralbreven) samt johanneisk 
tradition på olika sätt vänder sig till en generation som redan lämnat 
den direkta judiska traditionen och gemenskapen,53 sker en avgörande 
förändring i en riktning som den tidigaste kyrkan redan påbörjat. Allt-
så en utveckling där Kristus som ”hermeneutisk nyckel” tar alltmer 
överhanden gentemot tidigare judiska gudsföreställningar och religiö-
sa bruk - denna miljö, skapad av urkyrkan, tas upp och vidareutveck-
las allteftersom kyrkan lever vidare och möter nya kulturer.54 Den 
påbörjade processen utvecklas obönhörligt vidare. Kristen tro och 
skrifttolkning befäster sin ställning som självständig och unik kultur-
utveckling. Det levande Ordet har börjat sin ”kerygmatiska vandring” 
ut över världen.55  

Förutom ett "taking over" av judisk skrifttradition, blir också syna-
gogtraditionen en del av den ursprungliga kyrkans sätt att bekräfta sin 
nyvunna utveckling.56 Den offentliga läsningen samt undervisning kring 
det lästa ordet, blir då en bekräftelse av att kerygmat är kyrkans egen-
                                                           
51 Young, sid. 16. Se också Young, sid. 15 – not 12:”…the Jewish texts taken over by 
Christians are written in such a way as to draw attention to the ’Name’ of Jesus.” Se 
även Young, sid. 58 – archeiabegreppet. 
52 (Se även Uppenbarelseboken som i Upp 21:14 grundar sin lära på - just - de tolv 
apostlarna!) 
53 Young, sid. 286 f. 
54 Young, sid. 287. 
55 Med ”kerygmatisk vandring” menar jag att Ordet inte kan nå till nya kulturer om 
dess kerygma inte är igenkännbart och apostoliskt förankrat, oberoende av vilken 
språkdräkt eller kulturform det speglas gentemot och förkunnas inom. Kanon im Ka-
non är med andra ord frukten av diskursiva kulturmöten. 
56 Young, sid. 17. 
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dom - detta även om "ordet" s.a.s varit tillgängligt via "noteringshäf-
ten". Kyrkan håller i själva ”überliferung – kerygmat” som hon fått av 
apostlarna och som nu vandrar ut till jordens alla folk. 100 - talets 
apostoliska fäder tar vara på denna kerygmatiska vandring, nästan 
omedelbart. För att bedömma läran måste såväl skrift som tradition 
stå i överensstämmelse med trosregeln - bland annat omnämnd hos 
Irenaeus.57 Troligen inte bara hans "uppfinning" utan snarare en 
gemensam samhörighetsregel, kyrkorna emellan, för att på så vis upp-
rätthålla igenkännbarheten i det kristna budskapet - "überliferungke-
rygmat". Även om sedan alexandrinare kontra antiokener betonar 
olika sidor av såväl skrifternas syfte, mening och tankegång - torde de 
ändå förefinnas inom samma traditionsutveckling nämligen behovet av 
att kyrkans folk kan ta till sig skrifternas budskap och omsätta trons 
budskap i sin egen situation.58  

När sedan Origenes i De principiis framställer skrifterna som inspi-
rerade av Guds Ande blir denna precisering gjord utifrån trosregelns 
kriterier.59 Ingen kanon kan med andra ord bara "uppstå av sig själv"! 
Utifrån den antika skolans retoriska regler måste först själva ”idén” 
frambringas innan den sedan kan klädas i olika språkliga och be-
greppsmässiga former och formuleringar.60 Det förefaller rimligt att de 
omgivande akademiska traditionernas sätt att behandla texters sub-
stans och tolkningsmönstren kring dessa, på 100 - talet når kyrkan 
(om inte tidigare, redan under nytestamentlig tid) med full kraft - allt 
detta som en konsekvens av den ”kerygmatiska vandringen” ut bland 
folken och deras respektive kontexter. Detta helt i linje med att skrif-
ternas kerygma måste omvittnas och igenkännas inom varje ny kultur.  

Min uppfattning är att den kritik som riktas mot enskilda skrifter, 
som sedan kom att ingå i NT, är en konsekvens av den ”kerygmatiska 
vandringen” - d.v.s. varje enskild skrift måste prövas utifrån kerygmat 
själv. Se till exempel östkyrkans (liksom Eusebius) kritik av uppenba-
relseboken eller Canon Muratorii kritik av Petrusapokalypsen, trots att 

                                                           
57 Young, sid. 20. 
58 Young, sid. 28. Se även Young, sid. 21-27. 
59 Young, sid. 23. 
60 Young, sid. 26. Se även Young, sid. 293 f. 
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somliga härledde traditionsstoff ända till apostolisk tid i denna 
skrift.61 

Den kristna kyrkans förmåga att gestalta det apostoliska kerygmat i 
varje ny tid, visar på den styrka som trosregeln, sanningsregeln m.m 
bar med sig när såväl apostlalärjungarna som deras efterföljare - de 
tidiga kyrkofäderna - kunde spegla skrifternas innehåll gentemot det 
förmedlade evangeliet. Detta oavsett om evangeliet så att säga blev 
uppläst och förkunnat i församlingen, eller om evangeliet förmedlades 
via personliga diskursiva kontakter. Kyrkan uttryckte därför sin tro i 
bekännelser (senare credot) och i inbördes renlärig samstämmighet - 
det räckte med andra ord inte med att "slå i bibeln" för att få bekräf-
telse på vad kyrkans (och därmed den enskildes) tro innebar. 

Att olika tidiga kyrkofäder, codexar, biskopar och församlingar av-
väger och prövar skrifternas olika innebörder, blir enbart en bekräftel-
se på kerygmats företräde gentemot allehanda skriftsamlingar - snarare 
kan man anta att det är skrifternas uppgift att bekräfta själva kerygmat, 
inte att kerygmat skall bekräfta skrifterna. Därför blir ”Skriften” av 
Origenes till ”Guds Ord” i kraft av att den bekräftar trosregelns kriteri-
er och innehåll.  

Den antika retorikens grundkoncept för att bekräfta ett normativt 
innehåll är gångbart även i förhållande till kyrkans kanonutveckling 
som bedriver samma strävan att befästa trosregelns normativitet. Vi 
kan nedan studera några exempel på hur fornkyrkan arbetar vidare på 
den inslagna vägen, vad gäller den ”kerygmatiska vandringen” som 
förmedlare och bekräftare av den allmänneliga kyrkans heliga tro. 
Som vi sett är en auktoritativ text också beroende av att själva "motta-
gandet" av densamma sker under former som bedöms auktoritativt 
likvärdiga - till exempel kyrkans allmänneliga tro uttryckt i liturgi och 
bekännelse.62 Som en konsekvens av detta tänkande kan endast ”Guds 
folk” (λαοσ θεου) rätt tolka och förstå skrifternas innebörd. Kyrkan 
tar då också med sig sin historia och sätter den i relation till de omgi-
vande kulturernas historia - Gud är ju verksam i historien.  

                                                           
61 Denna kanonkritiska process redovisas närmare i kapitel II. 
62 Young, sid. 28. 
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Bortsett från katafrygiskt sekteristiska tendenser hos till exempel Ter-
tullianus, möter en gemensam kulturtolkning där alla folkens olika 
historiska händelser jämföres och sätts i samband med den judisk-
kristna kulturhistorien. Redan i Nya Testamentet finner vi alludering-
ar till "utombibliska" källor63 vilka sätts in i det kristna sammanhanget 
som en självklar del av den kulturhistoria som även de kristna levde i. 
Apostlarna kunde sina tragöder och komedianter! Clemens Romanus 
använder fågel Fenix-myten och Ignatius av Antiokia alluderar till den 
mindreasiatiska omgivningen (till exempel liknelsen av nattvarden 
som "odödlighetens läkemedel"). Men redan på 100 - talet verkar kul-
turmötet mellan kristen och "hednisk" verklighet vara totalt grund-
lagd! Redan Justinus Martyren, Clemens av Alexandria, Theofilos av 
Antiokia och även Tatianus, verkar inbegripa såväl "filosofin" som 
främmande religioner (till exempel primitivistisk paganism, brah-
minsk-indisk religion, egyptisk och persisk mysticism, grekisk-romersk 
mytologi m.m.) i sitt försök att läsa in den kristna förkunnelsen i den 
omgivande kulturmiljöns föreställningsvärldar.64  

Ett (oundvikligt?) genidrag blir då att rikta bibeln mot Homeros, 
Sibyllans orakel m. fl. gamla myter och omvittnade kulturyttringar. 
De gamla myterna och religionerna sätts i samband med bibelns hi-
storia och tankevärld. Redan Paulus har i Galaterbrevet jämfört den 
judiska lagen med de kosmiska makterna som olika sorters uppfostrare 
(παιδαγογοσ) som Gud tillåtit i väntan på evangeliet. Jag upplever 
detta som mycket vidsynt teologi - aposteln finner det bättre att fol-
ken och kulturerna tror på "någonting" framför att vara helt tomma 
och innehållslösa. Detta primitiva innehåll fylls så med evangeliet där 
Guds nåd fullständigt och oförfalskat uppenbaras i Jesus Kristi ord 
och gärning. Behovet, för kyrkan, att i skriftlig form då utveckla ett 
”substitut” gentemot de klassiska skrifterna65 leder till en inkulturation 
där den mosaiska traditionen utgör normerande historisk utgångs-
punkt även gentemot de äldsta "hedniska" källorna. Således blir de 
antika grekerna i historisk mening intolkade som kulturer - påverkade, 

                                                           
63 Vilket detta arbete redogjort för inledningsvis. 
64 Young, sid. sid. 52 f. 
65 Young, sid. 53. 
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mer eller mindre, av den mosaiska traditonen. Detta p.g.a. att Moses 
anses som äldre och ursprungligare än Homeros.66 På samma sätt tor-
de många apologeter ha antagit att Abraham var äldre än till exempel 
brahminerna, perserna och så vidare. Ett kronologiskt argument som 
söker antyda att alla religioner indirekt är påverkade av den ursprung-
liga visdomen hos Guds sanna uppenbarelse i lagen, profeterna och 
Sonen, Jesus Kristus.  

Då kulturbytet har ägt rum kan så de skrifter som vittnar om denna 
"kronologiska" sanning67 äga tolkningsföreträde framför andra kultu-
rers mytologi och tänkande. Konfrontationen och utmaningen apolo-
geterna hade att bemöta den antika omgivningen med - utifrån sina 
anspråk - måste ha varit uppseendeväckande.68 Att ersätta en tradi-
tions huvudkällor (de antika författarna) med en ny huvudkälla (bi-
beln) utifrån samma principer som den antika världen motiverade sitt 
skriftval utifrån, måste ha krävt många intellektuella drabbningar. 
Samtidigt tycker jag mig se en vidsynthet i kyrkans traditionsutvckling 
(som saknas hos fundamentalismen) då den kristna traditionen tar till 
sig den "hedniska" kulturen69 och låter densamma finnas med som 
indirekt tolkningsnyckel till den kristna traditionen - inte minst i ett 
historiskt (men också tankemässigt) perspektiv.  

Viktigt att också se denna inter-religiösa kulturdialog som en viktig 
del i kyrkans eget liv - såväl då som framgent. Att som fundamenta-
lismen söka framskapa en "kemiskt ren" kristendom genom att bara 
fixera sig vid de bibliska skrifterna - torde i längden göra det omöjligt 
att förstå såväl kristendomen som bibeln själv. Det är detsamma som 
att påstå att kulturerna runtomkring den nytestamentliga miljön aldrig 
har existerat! Till slut måste man påstå detta för att kunna hävda att 
omgivande miljöer aldrig påverkat bibelns idémässiga utformning. 
Helt naturligt att den allmänneliga kyrkan alltid har tagit till sig andra 
folks kulturer, för att även där finna uttryck för tankar som korre-
sponderar med det kristna sammanhanget och med Jesu lära. 

                                                           
66 Young, sid. 53. 
67 GT och NT samt övriga kristna traditionselement. 
68 Young, sid. 54. 
69 Young, sid. 56. 



 29

 
 

Kerygmat som kulturkommunikation 
 
Att Skriften så småningom får auktoritet i kraft av sitt innehåll mer än 
av olika typer av presentation eller utifrån slagkraftig argumentering70 
torde vara oundvikligt eftersom innehållet i de diskursiva mötena 
inom den grekisk-romerska kulturen mer och mer kom att präglas av 
den kristna influensen av och den kristna inkulturalisationen i den 
antika omvärlden. Troligtvis läggs denna grund mer och mer under 
200 - talet för att redan under 300 - talet blomma ut i en retorisk 
framställningskonst, där en konsolidering av bibliskt tänkande med 
lätthet går att överföra i antika termer och tankebanor. Skriften blir 
nu en integrerad del av den antika kulturen!71  

Hos Cappadocierna finner man commemorior och även hos andra 
kyrkofäder finns begravningstal där den hädangångnas liv tolkas ut-
ifrån bibliska principer - som sedan överföres i de livsöden som ägt 
rum i antik tid.72 En intertextuell konsolidering blir poängen i dessa 
utläggningar, som strävar efter långt mer än att bara vara vackra ut-
fyllnader i ett minnestal.73 Sammansmältning mellan biblisk tradition 
och antik livsstil är påtaglig; det antika livet tolkas och förstås utifrån 
bibliska förebilder. Att till exempel fira ett kristet helgon står för nå-
got mer än en rent materiell händelse. Den andliga innebörden av 
helgonhågkomsten framträder när den kristna högtidens firande kon-
trasteras gentemot paganistiska festligheter.74 Ändå är det självklart att 
även ta med det hedniska firandet som jämförelseobjekt gentemot 
den kristna innebörden. Kan den pagana världen uttrycka sitt liv ge-
nom festivitas, kan den kristna göra det samma! Kulturen och folkli-
vet fortsätter! Därför finns det också plats för såväl litterär tolkning av 

                                                           
70 Young, sid. 103. 
71 Young, sid. 97-116.  
72 Young, sid. 107 f. 
73 Young, sid. 109. 
74 Young, sid. 113. 
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Skriften som typologisk eller allegorisk.75 Texternas auktoritet är inte 
bindande på ett sätt som hämmar den kulturella utvecklingen - och 
därmed hämmar den intertextuella processen.76  

Ur denna avhandlings synvinkel är det tydligt att syftet med den in-
tertextuella processen är att föra kerygmat vidare. Men, som vi sett 
ovan, den kerygmatiska vandringen vore inte genomförbar utan kom-
munikation mellan de olika kulturmiljöerna - där budskapet skall för-
medlas. En mångfald exempel på alluderingar gentemot omgivande 
kulturmiljöer förefinnes därför, såväl i gammal - som nytestamentlig 
skrifttradition. Som exempel kan nämnas kulturassimileringen mellan 
israelisk och kananeisk begreppsvärld - skaparguden ”El” blir ”Elo-
him” (Herren) som en beteckning på JHWH. Nytestamentliga exem-
pel finns bland annat i de paulinska breven där alluderingar med gre-
kisk-romersk samhällsmiljö gång efter annan dyker upp.  Till exempel 
jämförelsen med rökelseoffer vid pagana processioner som en bild för 
den kristna fromheten, eller idrottsliknelser vad gäller att kämpa trons 
kamp. Man förstår att de människor som författat de heliga skrifterna 
ingalunda var bortkopplade från det sammanhang de levde i; tvärtom 
gällde det att finna språket i det sammanhang där kyrkan - från allra 
första början - var verksam. Vid en mer "puritansk" inställning till 
"ordets helighet" borde dylika alluderingar vara uteslutna p.g.a. före-
teelsernas "icke-religiösa" innebörd. Men i själva verket är det tvärt-
om! Vilka företeelser som helst går att sätta in i ett kristet samman-
hang bara igenkännbarheten är relevant i själva framställningen.  

Att då allting kan prövas i förhållande till kerygmat gör givetvis att 
även skrifterna kan prövas - framförallt då felaktiga tolkningar av skrif-
terna77. Att däremot omsätta det evangeliska budskapet till sin egen 
samtid, gick däremot hur bra som helst - till exempel i cappadociernas 
skriftetal och commemorior. Med andra ord blev samtidens exempel 
likvärdigt med förfädernas andliga kamp och strävan - kulturella för-

                                                           
75 Young, sid. 116. 
76 Young, sid. 116. 
77 Vilket i synnerhet gällde kritiken mot apokalypser som Uppenbarelseboken, Petrus-
apokalypsen och Hermas Herden. 
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ändringar utgjorde där inget hinder; bara igenkännbarheten var tydlig 
i förhållande till budskapet.  

Även om språket i den antika världen hade ett komplext förhållan-
de till den beskrivna verkligheten och det spektrum mellan ”bokstavs-
betydelse” kontra allegorisk betydelse var mångfasseterat78 som texter-
na rörde sig inom, så hindrade inte detta Skriften som sådan att ge 
uttryck för hermeneutisk auktoritet.79 Det kristna sammanhanget be-
kräftas - oberoende av hur många olika "vägar" kerygmat tar sig fram 
på.  

 
... I suspect that the ’filter-down effect’ in ancient urban 
societies should not be underestimated, nor the assimila-
tion of Jewish traditions to Hellenistic norms. Once one 
becomes sensitive to the importance of imitation and 
emulation in literary composition, the extent of allusive 
reminting of scriptural material becomes striking, even 
within the New Testament itself.80  

 
Det faktum att apostlarna hävdade det messianska inbrottet i tidsål-
dern, det nya förbundet, förkunnat av profeten Jeremia81 och bekräf-
tat i Kristi ord och gärning; detta faktum gav tillgång till den nya her-
meneutiska nyckel som kyrkan behövde för att kunna förmedla ke-
rygmat från den judiska kulturen till vilken annan kultur som helst. 
Därför är evangeliet gångbart i relation till nya sammanhang även i 
framställningen, såväl i NT som hos de post- apostoliska skrifterna 
(och långt framåt i tiden). 

Alluderingen till exempelvis bergspredikan återfinnes såväl i 2 Ko-
rintierbrevet som i Didaché82 (och även vidareutvecklat i Barnabas-
brevet) där kyrkans förmåga att på ett kreativt sätt re-interpretera 
evangeliet via traderade exempelsamlingar (alluderingen om de två 
vägarna) blir tydlig. Trots att sammanhanget framställs annorlunda är 
                                                           
78 Young, sid. 120. 
79 Young, sid. 123. 
80 Young, sid. 130. 
81 Young, sid. 128. 
82 Young, sid. 131 f. 
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kerygmat igenkännbart. Även om det rör sig om Justinus apologi83 där 
kerygmat är framställt till apologetens förfogande, eller Origenes 
evangeliekommentarer84 där det evangeliska budskapet går att re-
interpreteras via andra skrifttraditioner (såväl från LXX som övriga NT 
+ apostoliska fäder) på ett delvis nytt sätt - krockar aldrig de olika re-
ferenserna med varandra. På ett skickligt sätt lyckas de tidiga fäderna 
upprepa kerygmat om och om igen.  

 
Also taken for is the use of cross-reference in exercising 
rational assessment of appropriate reference.85  

 
Den hermeneutiska processen bekräftas av samspelet mellan referen-
ser som samverkar till kerygmats utveckling - trots referensernas sken-
bara olikhet.  

Tychonius influens på Augustinus tas av Young som exempel på 
hur Kristologisk referens kan korsas med eclesiologisk referens och 
sammanfalla till en ny typ av skrifttolkning.86 Att kyrkan - som Guds 
folk - har auktoritet i sin skrifttolkning är därför inget brott mot Israel 
(som också är Guds folk) eftersom Kristus bär upp kyrkan - i kraft av 
kyrkans tro. (Alltså samma tro som Israel visade Gud i det gamla för-
bundets tid.) Tron på Kristus får därför eclesiologiska konsekvenser, 
då endast kyrkan (de heligas samfund) rätt kan tolka skriften. Tyconius 
och Augustinus lyckas här i sin anti-donatistiska strävan att utveckla 
Skriften till att också gälla kyrkan som bekännelse. Utan kyrkans be-
kännelse kan man, lite tillspetsat, säga att skriften inte existerar som 
ett funktionellt kerygma.  Samspelet mellan olikartade referenser bi-
drar till att stärka Skriftens normativa funktion. Young skriver:  

 
... let us briefly reflect on the close relationship between 
intra - and extra - textual reference. We have been ob-
serving an interaction of perceived reference and cross - 

                                                           
83 Young, sid. 123. 
84 Young, sid. 133-135.  
85 Young, sid. 138. 
86 Young, sid. 137-139. 
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reference which builds up a picture of the meaning of scrip-
ture, (min kursiv) but this is also a construct of the world 
to which the text is taken to refer. In other words, for 
those who accept scriptual authority, the world of the 
text gives meaning to the world outside the text. (min kur-
siv)87  

 
Samspelet mellan helig skrift och den omgivande miljö där skriften 
tolkas bekräftar så den kerygmatiska vandringens auktoritativa nöd-
vändighet. Utan förmedling - inget emottaget kerygma. Utan Ordet - 
ingen tro. Young nämner olika metoder fornkyrkan sedan använde 
för att ge ordet en närmast sakramental karaktär88 (till exempel tolk-
ningar av skrift o tradition ur såväl allegoriska, deduktiva, analytiska 
med flera stilarter) för att finna relevansen mellan Guds tilltal gent-
emot det liv och de frågeställningar den tiden hade att brottas med. 
Att så många stilarter kunde förenas samtidigt visar att enhetlig skrift-
förståelse är omöjlig ur strikt litteralistisk mening. 

Även såväl GT som NT använder sig av parabler och liknelser där 
budskapet redovisas utan att själva "ramberättelsen" skall förstås som 
en faktiskt inträffad händelse. Det handlar snarare om trons liv89 belyst 
av Guds Ord, där det liv som skall levas finner sin mening utifrån en 
månfacceterad process - präglad av Ordet, redigerad av patristikernas 
tolkningar och förmåga att sätta samman Skriftens budskap med de 
mänskliga förhållandena. ”Sacra pagina” (heliga boksidor) sattes i sam-
band med den teologiska interpretationen90 såväl inom dogmerna 
som inom undervisningen, eller för den delen liturgin och ikonogra-
fin. En väg som beträddes från Augustinus till Luther, i ett exegeshi-
storiskt perspektiv. 

Skrift och tolkning gick inte att skilja åt! Dessa hörde ihop! Tolk-
ningstraditionen är så att säga uttryck för kyrkans tro och liv. Den 
kerygmatiska vandringen följer kyrkan under århundradenas lopp. 

                                                           
87 Young, sid. 138 f. 
88 Young, sid. 140-160. 
89 Young, sid. 215. 
90 Young, sid. 217. 
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Olika "tolkningsgenrer" uppstår dock under reformationstidevarvet 
där även ”heliga doktriner” i första hand skulle utläsas ur Skriften.91 
Den moderna teologin har då att ta ställning till huruvida den andliga 
resan "spiritual journey"92 i första hand skall vara av parenetisk karaktär 
(hur det kristna livet skall levas) eller om det snarare är fråga om en 
komplex relation mellan teologi, spiritualitet och texttolkningstradi-
tioner.93 Men då all form av tidig-kristen litteratur är nödvändig för att 
få grepp om helheten, visar Young på nödvändigheten av tillgång till 
så många källor som möjligt där den intertextuella relationen med 
Skriften blir bekräftad.94 Faktum är att även Skriften i sig själv ägnar sig 
åt att tolka skriften. Desto mer betydelsefullt blir det då att fortsätta 
den inslagna vägen för att bevara tolkningstraditionen eller den ke-
rygmatiska vandringen, som kyrkans apostolicitet från början igångsatt 
genom textläsning och utläggning av densamma inom församlings-
gemenskaperna.95 Endast så kunde trons liv bli bekräftat. De varieran-
de uttrycksformer som detta ”trons liv” sedan tog sig, bekräftade den 
strävan kyrkan från början haft att leva i sin bekännelse. 

Med andlighet-bön-liturgi som ett slags "centrum" emanerade se-
dan såväl homiliorna, hagiografierna som canones, katekeser, kom-
mentarer, doktrinala debatter m.m.96 Allt som uttryck för samma liv - 
ett bekännelsens liv där den kerygmatiska vandringen nått fram till 
respektive kulturmiljö och sedan fortsatt leva sitt liv gentemot kom-
mande generationer och kommande frågeställningar. De olika genrer-
na krockar aldrig utan snarare kompletterar varandra. Till exempel 
liturgin visar på samsyn mellan den "fria formuleringen" kontra "det 
bundna". Avslutningsbönen i 1 Clem visar hur den "fria bönen" 
byggde på fasta och återkommande begrepp som alltid ingick i kyr-
kans förbön. 

 

                                                           
91 Young, sid. 218. 
92 Young, sid. 219. 
93 Young, sid. 219. 
94 Young, sid. 219. 
95 Young, sid. 221. 
96 Young, sid. 220, se figur 2. 



 35

... though almost certainly not a fixed liturgical form, it 
is built out of flexible liturgical conventions and phrases 
culled from the largely scriptural 'in-language' of the 
community.97 

 
Liturgiska variationer, historien igenom, kunde därför återknytas till 
igenkännbar ursprunglighet. Detta därför att substansen i tron och 
bekännelsen aldrig kolliderade med olikartade uttrycksformer.  

Samma sak gällde övriga manifestationer kring kyrkans tro och liv. 
Även om till exempel de olika symbola (apostolicum med flera) inte 
direkt "står i skriften" så finns där ingenting som inte kan härledas di-
rekt ur Skriften. Uttrycksformernas variation var endast berikande, 
eftersom även variationen alltid bekräftade det igenkännbara innehål-
let. Ingen form var för "simpel" för att inte kunna tas i bruk av ke-
rygmat under dess vandring ut till den bekännande församlingen. Det 
kristna "grundsyftet" som drev kyrkans liv mot enhetlig bekännelse 
bekräftades i mångfalden. Därför kunde det ursprungliga syfte som 
drev de tidig-kristna i deras kyrkliga liv också överlämnas till den post-
konstantinska världen, för fortsatt kyrklig utveckling och teologisk 
interpretation.98 Såväl urkyrkan som fornkyrkan utvalde de citat som 
behövdes för att bekräfta de syften kyrkan önskade uppnå.  

På samma sätt fortsätter detta användningssätt i den kommande 
kyrkohistoriska utvecklingen - vilka vägar den än tar sig. I paradigm-
skiftet mellan kristendom kontra paganism i den antika kontexten 
vore det missledande att tro att de "grekisk-romerska" elementen mås-
te utmönstras ur själva kristendomen för att den kristna tron skall bli 
tydlig.99 Tvärtom utvecklas den kristna diskursen genom den tillvaro 
den lever i, liksom alla sociokulturella praktiker skapar och utvecklar 
de begreppsvärldar de - genom sin diskursivitet - väljer att leva och 
kommunicera i.  

Därför finner till exempel Johannes Chrysostomos det inte märk-
ligt att hänvisa till den gedigna grekiska lärdomstradition staden Ko-

                                                           
97 Young, sid. 228. 
98 Young, sid. 247. 
99 Young, sid. 257. 
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rinth befann sig i, när han förklarar de argument Paulus använder sig 
av för att kritisera korinthförsamlingens avsteg från den ”fridsprincip” 
som är alla kristnas gemensamma egendom.100 Inte heller är det egen-
domligt att Gregorius av Nyssa presenterar Mose liv som en förebild 
för kristen spiritualitet, trots att den mosaiska tron fanns långt före 
kristendomen.101 Det språk som bibeln företräder (såväl parabler, me-
taforer, symboler m.m.) blev användbart som representation för den 
kristna tron.  

Det känns inte fel att beteckna trons liv och innehåll som den "ke-
rygmatiska vandringens" uppgift. Det syfte som då styrde alla och en-
var som ville uttrycka denna tro fick således bli utgångspunkt för vilka 
texter man använde och vilka citat de kunde erbjuda som stöd för det 
eftersträvansvärda innehållet. Här torde vi, utifrån vad Young redovi-
sat, finna grunden till det som skapade och befäste den kristna diskur-
sen och som gav näring till den kristna föreställningsvärlden - detta 
oberoende av hur mångskiftande kontexter det än var som tog sig an 
kerygmat.102 

Syftet och strävan bakom det vilket en idéburen kultur söker att 
uppnå visar sig därför styra valet av källor som därefter får status av 
genuin utgångspunkt för kulturen ifråga.Valet av kanon är och förblir 
en kulturfråga. 

 

Sammanfattning av kapitel I 
Det faktum att kerygmats vandring ut till skiftande kulturmiljöer för-
utsatte de diskursiva praktikernas103 förankring i det kerygma som pro-
klamerades, bekräftar tesen om kanonanvändandets relativa funktion i 
förhållande till de normativa frågor och problem respektive kulturmil-
jö hade att hantera. Med detta menar jag att de diskursiva praktiker 
kulturmiljöerna ifråga kunde uppbringa och enas omkring, också ägde 
förutsättningar att förankra sina respektive tankeinnehåll i själva kul-
                                                           
100 Young, sid. 249 och 252. 
101 Young, sid. 258. 
102 Young, sid. 299. 
103 Sammanhang där till exempel teologisk reflektion kan äga rum i gemensamma 
samtal. 



 37

turmötena och i sina världsbilder och normativa värderingar. Den 
kerygmatiska vandringen in i dessa diskursiva kulturmöten förutsatte 
då det kristna kerygmats igenkännbarhet oberoende av vilken kultur-
miljö som gestaltade detsamma. Kanon som norm kunde aldrig för-
stås utan hänsynstagande till denna ”kerygmats igenkännbarhet” i 
förhållande till de kulturmiljöer där denna norm skulle användas och 
förmedlas, utifrån kulturmiljöernas tankemässiga - och kommunika-
tionsmässiga - räckvidd. För att det kristna budskapet skulle vara an-
vändbart i respektive kulturmiljö, var det nödvändigt att välja citat 
som bäst uttryckte kristen igenkännbarhet i denna kulturmiljö - obe-
roende av varifrån citaten från början härstammade.  

Att detta tillvägagångssätt finns med från första början, visar på 
den inriktning som den apostoliskt förankrade kyrkan konsekvent val-
de att följa oberoende av vilka frågeställningar som mötte upp under 
vägen. Att apostlarna själva valde Kristus som "hermeneutisk tolk-
ningsnyckel" framför vilka ”skrifter” det än kunde röra sig om, pekar 
på en stor förmåga till inkulturering oberoende av kulturform keryg-
mat mötte på sin väg ut över världen. Kravet på kerygmats förankring 
i respektive kulturmiljö, bekräftar, således, tesen om kanonbildning-
ens relativa normativitet.104  

Att ”heliga texter” lika gärna kunde skrivas ner på papyrus (nästan 
som anteckningar) i stället för den judiska pergamenttraditionen visavi 
heliga texter, är ett tidigt tecken på kerygmats/trosregelns överhöghet 
över ”skrifterna”. Citat hämtade från vilka källor som helst, är ett an-
nat exempel på behovet av att bekräfta det kristna sammanhanget i 
förhållande till den omgivande kulturens behov. Den ”kerygmatiska 
vandringen” slog så att säga in på en väg som under lång tid var den 
enda vägen kyrkan och ”Guds folk” kunde vandra. Övertagandet av 
den judiska traditionen och inkorporerandet av den judisk-kristna 
historien rätt in i den hellenistiska tankevärlden och historievärlden, 
visar på behovet av samspel mellan budskap och kulturmiljö.  
För tidiga apologeter och kommande kyrkofäder blev det därför ingen 
konflikt i att jämföra det kristna sammanhanget med omgivande pa-

                                                           
104 Bevisbördan för denna ”tes” blir således denna forskningsöversikts uppgift att 
bekräfta och lyfta fram. 
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gana/hellenistiska kulturyttringar, varken i den religiösa diskursen eller 
i det egna skriftställandet (comemorior, levnadsteckningar m.m.). Den 
"kronologiska sanningen" i den judisk-kristna traditionen gick att 
överföra till omgivande kulturmiljöers kronologi, i syfte att skapa dia-
log och sammanhang för den kristna kronologin gentemot den "kul-
turkronologi" som den kristna tron befann sig inom.  

Intressant att redan 100-talets kristna inte bara var medvetna om 
den hellenistiska världen, utan även om den indisk-brahminska med 
flera105 Det verkar som ingen kulturmiljö ansågs kunna "stå ivägen" för 
evangeliets förkunnelse om frälsning genom tron på Kristus. I stället 
kunde de omgivande kulturtraditionerna t.o.m. medverka som indi-
rekta tolkningsnycklar till det kristna sammanhanget. Kulturassimile-
ring som förutsättning för kerygmats förankring hos de människor 
som lyssnade till budskapet, leder (paradoxalt nog) till att förstärka 
kerygmats igenkännbarhet gentemot de kulturer där kerygmat pro-
klamerades. Citatbildningen drevs hela tiden av kulturbetingade syf-
ten så länge den kristna tron bekräftades. Därför blev det också rimligt 
att även skriften själv prövades gentemot kerygmat/trosregeln.  

Kommande diskussioner om kanons omfattning och användbar-
het, måste förstås utifrån detta ursprungliga syfte. Guds tilltal gent-
emot sitt folk var därför inte styrt av en uniform skriftförståelse, utan 
tvärtom kunde olika litterära stilarter (såväl historiska, allegoriska, me-
taforiska m.m.) vara nödvändiga för att förtydliga trons betydelse 
gentemot de frågor och problem som respektive tidsålder brottades 
med. Därför kunde inte heller synen på skriftens normativitet vare sig 
till form eller till innehåll styras utifrån alltför förenklade resonemang. 
Den ”kerygmatiska vandringens” uppgift att gestalta trons liv och in-
nehåll byggde på att välja citat - bildningar som gav stöd åt det kristna 
trosinnehållet.  

Sett utifrån ovan redovisade sammanhang framstår det inte som 
särskilt förvånansvärt att olika kristna kulturmiljöer valde delvis olikar-
tade kanonbildningar - det kristna budskap de olika kyrkomiljöerna 
förvaltade var igenkännbart i vilket fall som helst!  

                                                           
105 Young, sid. 49 och sid. 53. 
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Kanonbildningen som en kulturfråga bekräftar tesen om kanons rela-
tiva funktion i förhållande till dess normativitet och användbarhet.  

 
Som empirisk tyngdpunkt åt detta resonemang finns det därför an-
ledning att i nästa avsnitt studera kanonbildningens historutveckling, 
där mångfalden och den påvisade variationen - i valet av kanon - ald-
rig motsäger det kristna kerygmats förankring och giltighet inom de 
kyrkomiljöer som förvaltade detsamma.  
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Kapitel II 

Kanon i urkyrkan och fornkyrkan 
 
 
 

Bibelns tillkomsthistoria är en process där många faktorer spelat in.106 
Apostlarna och de första kristna ägde tillgång till såväl gamla testa-
mentets skrifter (GT:s skriftkanon var ej fixerad under det första år-
hundradet) övriga samtida skrifter samt till traditionen från Jesus Kris-
tus. Det gällde för den första generationens kristna att finna samklang 
mellan den gammaltestamentliga lagen och budskapet om Jesus som 
Kristus. Medan Matteus söker ett nära samband mellan lagen, profe-
terna och Kristustraditionen, utvecklas den Paulinska traditionen åt 
ett mer pluralistiskt sammanhang. Markus - och Lukastraditionerna 
närmar sig också den hednakristna kultursfären, för att hos de Johan-
neiska skrifterna ännu mer ha distanserat sig från en semitisk värld ut 
till en grekisk-romersk begreppsvärld. De äldsta vittnesbörden bärs 
dessutom vidare av en muntlig traderad källa som förutom apostla-
brev och evangeliekällor finns tillgänglig för den ursprungliga kyrkan - 
traderad av lärare, presbyterer m. fl. Även hos Clemens Romanus, 
Ignatius av Antiokia, Polykarpos, Papias och Justinus Martyren verkar 
traditionen vara ett bärande inslag i deras teologiska arbeten. Succe-
sionen från uppståndelsevittnen och framåt bekräftar traditionens 
riktighet samt bekräftar att den Helige Ande leder den rätta traditio-
nen som en slags gudomliggjord process.107  

Paulus tar för sin del tag i vissa traderade Jesus-ord och lämnar dem 
vidare, som ett första försök att peka på en kanon grundad på Kristi 
historia. Kyrkans egen storhet som den sanna kristna kyrkan borgar 
för att traderingen är grundad i det apostoliska vittnesbördet.  

Även om evangelierna först var tänkta som stöd för minnet om 
traditionen och förelästes i församlingarna utifrån den utgångspunk-
                                                           
106 Se Campenhausen, Den kristne bibel blir till. 
107 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 101. 
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ten, kom detta att ändras. Såväl Markus som Lukas har arbetat histo-
riskt med att samla in sitt stoff från pålitliga källor, källor som burit på 
traditionen. Äktheten i de apostoliska vittnesbörden grundar sig där-
för på att de hela tiden är förankrade i den ursprungliga kristendo-
mens apostoliska källor. Traderingen är pålitlig i.o.m. att upphovet 
går tillbaka till de av Jesus utsedda apostlarna.108 Dessutom finns auk-
toriteten hos de ledande apostlarna väl bekräftad hos de ursprungliga 
kommuniteterna och urkyrkliga kulturmiljöer, där de auktoritativa 
skrifterna (från de apostlar med högst auktoritet – till exempel Paulus) 
blev sparade.109 Skriftsamlingarna som sådana (mer än det ”exakta” 
antalet skrifter) vittnade om den auktoritet respektive urkyrklig kul-
turmiljö kände inför den ledare eller de apostlar som grundlade tradi-
tionsförmedlingen i respektive kulturmiljö. Kyrkan bibehåller också 
sin kontinuitet såväl i förkunnelsen som i lära och liv.  

Den "storkyrkliga" utvecklingen mot en enhetlig kanon blir också 
det främsta argumentet kyrkan för mot olika gnostiska sekters försök 
att dels begränsa kanon, dels skapa egna normerande skrifter. 

 
 

Fornkyrkans kanonutveckling 
 
Det första genomgripande steget mot att samla de äldsta vittnesbör-
den till en kanon, tvingas på kyrkan utifrån. Gnostikern Markion läg-
ger under första hälften av 100-talet fram en kraftigt beskuren kanon 
som främst består av redigerade Paulusbrev samt ett redigerat Lukas-
evangelium. I gnostisk anda inför Markion ett "flergudssystem" där 
lägre gudomsmakter ligger bakom skapelsen och vars skrifter därför 
inte kan bli normerande. Endast den högsta uppenbarelsen nås hos 
Jesus Kristus där det dessutom måste vara en (enl. Markion) oförvans-
kad tradition som, i princip, endast bevarats i paulinsk teologi. Vid 
sidan om Markion framträder bland annat Valentinianska gnostiker 

                                                           
108 Campenhausen, Den kristna bibel, sid. 107. 
109 Scillebeeckx, The Church with a human face, sid. 55. 
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som presenterar egna skrifter med påståendet att dessa går tillbaka till 
Jesus och apostlarna.  

Den katolska kyrkan ser sig tvungen att reagera och ingripa mot 
dessa problem som riskerar att allvarligt förvilla bilden av vad som är 
kristen tro. Biskopen av Lugdunum (Lyon) Irenaeus antar utmaning-
en. Hans uppdrag blir att finna en medelväg mellan å ena sidan Mar-
kions kraftigt beskurna kanon och å den andra sidan skapa en gräns 
mot andra gnostiska gruppers uppsjö av skrifter. Justinus har angett 
att man läste apostlarnas hågkomster vid sidan av de gammaltesta-
mentliga skrifterna, dessa var alltså jämställda under 100-talets första 
hälft.110 Detta faktum gav en god grund för Irenaeus att bygga vidare 
på. Då han dessutom själv var en del av traditionen genom sin be-
kantskap med Polykarpos, Johannes lärjunge, blev det som "en i tradi-
tionsledet" som i den katolska kyrkans tjänst genomförde fronten mot 
gnostisismen och sekteriet. Detta på en mycket viktig punkt, nämligen 
igenkännandet av ursprungligt kristet vittnesbörd.  

I "Vederläggandet av den s.k. kunskapen" utvecklar Irenaeus sin 
polemik mot gnostikerna. Genom att peka på en fast tradering från 
första kristna tid kan han stadfästa äktheten på de skrifter han försva-
rar, då dessa är ett vittnesbörd för den apostoliska traditionen.  

 
Den indelning som görs är följande:  

 
1.Apostlarnas lära (4 evangelier + apostlagärningarna).  
2.Herren Jesu ord.  
3.Apostoliska brev (främst av Paulus).  

 
Orsaken att evangelierna kommer före Jesus-logier finns i det faktum 
att Herrens ord måste sättas in i den apostoliska undervisningen för 
att bli rätt förklarade.111 Även gnostikerna citerade lösryckta logier 
men insatte dem i andra sammanhang.112 Varken fler eller färre än fyra 

                                                           
110 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 132. 
111 Campenhausen, Den kristne bibel sid. 145. 
112 Långt fram i fornkyrkan finns för övrigt logier bevarade som inte står i evangelier-
na men som citerades som "Herrens ord". 
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evangelier förespråkar Irenaeus. Detta bildar front mot såväl Markion 
som Valentinianerna (Markion hade färre evangelier - Valentinianerna 
fler!) Med symbolik från Johannes-apokalypsen och sostifikerad tal-
mystik bekräftas evangeliernas fyrtal. Irenaeus pekar på den kända 
historiska bakgrunden till de fyra evangelierna: Matteus skrev för he-
bréerna samtidigt som Petrus och Paulus vekade i Rom. Efter deras 
bortgång fullföljde Markus och Lukas apostlarnas traditioner. Senare 
fullbordade aposteln Johannes evangelietraditionen från sin biskops-
tid i Efesos.113 Genom att "anpassa" Paulus till kyrkoordningen genom 
att också infoga de senare redigerade pastoralbreven, tar Irenaeus ud-
den av gnostisernade tendenser att utveckla paulinsk gnosis ur de äld-
re Paulusbreven.114 Likaså apostlagärningarna pekar på Paulus verkliga 
roll inom urkristendomen, fri från gnostiska interpretationer. Några 
katolska brev samt Johannesapokalypsen får plats i Irenaeus kanon. 
Han har funnit en katolsk kanon som mönstrar ut olika sekters ka-
nonbildningar samt därmed räddar den katolska traditionen. Såväl 
gamla som nya testamentet blir säkrat och därmed också apostlarnas 
vittnesbörd från äldsta tid.  

Man kan med fog karaktärisera Irenaeus som övergången mellan 
den tid då det apostoliska vittnesbördet traderades fram till en tid när 
en kanonisk normering äger rum. Han säkrar samstämmigheten mel-
lan skrift och tradition för att föra fram sanningen i det kristna bud-
skapet genom vilket mänskligheten tar emot frälsningen.115 Den ka-
non som stadfästs innesluter den tro som kyrkan mottagit av Jesus 
Kristus. Endast inom den katolska kyrkan har den rätta traderingen 
ägt rum - vilket skrifternas historiska bakgrund bekräftar. Substansen 
mellan kyrkans lära och kanon är därför överensstämmande. Bibeln 
får nu ledsaga kyrkan på vägen genom tidsepokerna fram till det slut-
liga målet.116 Att urkällorna stämmer med kyrkans tradition pekar på 
samma vis vid att skriften har sitt godkännande och sin fullmakt från 
kyrkan. Efter Irenaeus finns inte längre någon kyrka som inte sluter 
                                                           
113 Även canon Muratori bekräftar de fyra evangeliernas historicitet utifrån ett dogma-
tiskt perspektiv, liksom Irenaeus. 
114 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 138. 
115 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 139. 
116 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 155. 



 45

upp bakom den två-delade kanon: det gamla och det nya testamen-
tet!117  

 
Denna process kan knappast förstås som enbart en "skapelse" av bis-
kop Irenaeus. Snarare handlar han med den samlade kyrkans goda 
minne, där igenkännandet av apostoliskt vittnesbörd bekräftas av alla 
församlingar och dess biskopar - se till exempel Canon Muratori som 
beskriver evangeliernas historiska bakgrund på likartat sätt och som 
dessutom på ett tidigt skede kan avvisa skrifter där irrlära förekommer.  

Att den tidiga kyrkan rörde sig med likartade och igenkännbara 
"formler" anser jag är tydligt; se till exempel det kristologiska uttrycket 
"människa bland människor" som förekommer såväl hos Irenaeus 
som hos Diognetosbrevet - samtida skrifter men författade oberoende 
av varandra.118 Således kan man förmoda att den samfällda kyrkans 
biskopar handlade i samklang med varandra när apostoliskt igen-
kännbar tradition skulle definieras. Såväl språk, formula, lärosatser, 
kanon m.m. rörde sig inom igenkännbarhetens råmärken.  

Vid ingången till 200-talet består kyrkans heliga skrift av ett gam-
malt och ett nytt testamente. Före skiftet 100/200 har Canon Murato-
ri bekräftat en allmännelighet bland de skrifter som ger uttryck åt apo-
stolisk tro. De texter godkännes som är överensstämmande med den 
traderade apostoliska tron och läran.119 En allmänkyrklig, katolsk ka-
non är på väg att bildas. Den bevarar vittnesbördet om den kristna 
trons ursprung.120 Arbetet härstammar från en katolskkyrklig eller pro-
to-ortodox tänkande teolog, kanhända kring biskopen i Rom. Varje 
skrift som bedöms skall också vara präglat av det gemensamma om-
döme som den enda, sanna kyrkan, utbredd över hela världen har.121 
Kyrkan stöder sig på sanningens Ande som bor i kyrkan och som ut-
gör den levande kanon (jämför 2 Kor 3:6) och som har verkat i kyrkan 
sedan begynnelsen. I opposition mot såväl Markion som Montanis-
                                                           
117 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 156. 
118 Cöster, Människa bland människor, sid. 25 not 38. Se också Irenaeus, Bevis för 
den apostoliska förkunnelsen, sid. 18. 
119 Cöster, Skriften i verkligheten, sid. 44. 
120 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 167. 
121 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 183. 
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terna (Katafrygerna) bygger Muratorianum upp en fast byggnad mot 
varje känd kättersk kanonbildning. Det nya testamentet blir nu i full-
ständig överensstämmelse med det gamla testamentet. Utvecklingen 
från Irenaeus bekräftas utifrån den allmänneliga kyrkans principer. 
Canon Muratori vill befästa den "profetisk-apostoliska principen" 
alltså bekräfta att GT skrevs av profeterna och att NT har nedtecknats 
av apostlarna.122 Muratorianum vill peka på att såväl Paulus som Jo-
hannes i sina skrifter riktar sig till hela den världsvida kyrkan.  

Campenhausen vill dock inte övervärdera den apostoliska princi-
pen utan hävdar att Muratorianum söker, rätt och slätt, efter gamla 
och pålitliga skrifter.123 Även Cöster påpekar att apostolisk princip 
som sådan inte får överdrivas, då apostolisk proklamation är viktigare 
än "hur nära" lärjunge man varit till Jesus.124 Därför kan till exempel 
Petrusapokalypsen ifrågasättas medan paulinska texter är tydligare i att 
framföra det apostoliskt igenkännbara vittnesbördet.  

Muratorianum söker dock skrifter som är trosvittnen till Kristi liv 
och gärningar samt till den rätta läran. Canon Muratori motiverar 
varför vissa skrifter erkänns medan andra hamnar utanför (till exempel 
Hermas Herden). Särskilt starkt motiveras evangeliernas härkomst och 
ursprunglighet. Muratorianum söker den äkta traderingen vad gäller 
det kristna budskapet och tron, oavsett om det är en apostel eller en 
annan vittnesbärare. Kristus är traditionens upphov, apostlarna är 
vittnen till densamma.125 Mycket intressant att denna kanon har beva-
rats för eftervärlden som ett uttryck för den katolska och ortodoxa 
kyrkans strävan att formera en kanon utifrån den världsvida kyrkans 
principer.  

Den ovan nämda montanismen tvingade fram avgränsningar av 
kanon sedan denna entusiastiska och högkarismatiska rörelse fram-
trätt. Sekten hänvisade till parakleten som uppfyllde apokalyptiska 
förväntningar och gav röst åt allehanda lokala profeter. Deras profet-

                                                           
122 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 179. 
123 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 180. 
124 Cöster, Skriften i verkligheten, sid. 44 f. 
125 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 182. 
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sior kunde få samma betydelse som skriften själv. Det gällde då för 
kyrkan att markera grunden för tron och peka på kanons giltighet.  
Hos Hippolytos (i Rom) följer en tydlig linje från Irenaeus där Hippo-
lytos konkret bekräftar att den kristna kanon skall vara tvådelad. Ka-
tolska brev citeras också samt evangelierna bekräftas. Ur Hippolytos 
synpunkt är skriften till för de troendes uppbyggnad samt för alla som 
vill tränga djupare in i den teologiska sanningen.126  

Tertullianus presenterar en mer helgjuten insats i sin strävan efter 
kanonförståelsen. Han ger kanon en tydlig struktur med pregnans och 
skicklighet. Skriftens enhet (den tvådelade) blir som hos Irenaeus sedd 
ur frälsningshistorisk synpunkt.127 Tertullianus skärper bibelns bety-
delse och slår fast att Anden talar lika auktorativt genom apostlarna i 
det nya testamentet som profeterna i det gamla testamentet. Apost-
larna är den första unika källan till allt som Jesus har gjort och lärt. 
Tertullianus intygar också med sina föregångare att kyrkan sitter inne 
med Guds och Kristi oförfalskade lära och sanning. Kyrkan har mot-
taget den från apostlarna och har enstämmigt hållit fast vid tron från 
den första dag de tog emot den.128 I sin polemik mot heretiker fram-
håller Tertullianus sanningens regel, trons regel och skriftens regel. 
Han vill liksom Irenaeus ha ett "sanningens rättesnöre" att hänvisa till 
mot varje form av heresi. Guds regel är meddelad till kyrkan från Kris-
tus genom apostlarna, och den tron håller sig de kristna till. Tertullia-
nus söker t.o.m. efter en "kanon i kanon" genom sin sanningsregel, 
som en ledtråd till den rätta förståelsen av den heliga skriften.129  

Då Tertullianus i "juridisk" nit inte fann svar på alla nya frågeställ-
ningar som dök upp sökte han sig själv paradoxalt nog till montanis-
men för att där få kompletterande svar via parakleten.  

En annan väg gick Clemens Alexandrinus. Präglad av det allegoris-
ka tänkandet hävdar han kunskap som fås ut av skrifterna genom det 
typologiska tolkningsmönstret. Präglad av sin lärare exegeten Pantenos 
ansåg Clemens att det gällde att tillägna sig en personlig kännedom 

                                                           
126 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 192. 
127 Campenhausen, Den kristne bibel,sid. 193. 
128 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 199. 
129 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 201. 
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om skriftens hemligheter. Där Irenaeus, Muratorium och Tertullianus 
ordnar en sammanställning för kyrkans behov, framträder Clemens 
som "akademisk" lärare ointresserad av kyrkans "objektiva" normer 
och regler.130 Han var också präglad av synpunkten att det stoff äldre 
tradenter överlämnat skulle tas tillvara av de som kom efter - gärna 
lärare med allegoriska färdigheter. Dock sökte Clemens att utifrån den 
traderade läran finna lagens och profeternas harmoni med det nya 
förbundet som via tradenterna går tillbaka till Herren. Förlitandet på 
traderingen gör att också Clemens citerar Jesus-ord utan att ange käl-
lan. Han lever där kvar i ett äldre traditionsförmedlingssätt kombine-
rat med den allegoriska utläggningstekniken. En mycket öppen och 
vidsträckt kanon representerar Clemens, då han räknar in många skrif-
ter eller avstår från att sätta någon yttre gräns.131 Total överensstäm-
melse mellan gamla och nya förbundet är skrifttolkningens mål, då 
Kristus har talat såväl i gamla som i nya testamentet. Det nya testa-
mentet har dessutom växt fram ur traditionsförmedlingen, därför blev 
det traderade ordet också viktigt.  

Enligt min uppfattning är det kanhända inte heller så märkligt att 
olika codexar också kan variera såväl vad gäller textarter (till exempel i 
Apostlagärningarna) som gällande olikartade Jesus-logier (till exempel 
Mark-slutet efter 16:14 och i Luk 6:5f). Då synen inom fornkyrkan på 
traderingens inneboende betydelse hos många hölls högt i ära.  

Allegoristiken tog stor plats hos Clemens då han ansåg nästan hela 
skriften talade i gåtor och liknelser. Hos Clemens får inte skriften ut-
rymme för den självständighet den behöver för att formulera trons 
klarhet. Han lyckas därför inte lösa skriftens normativa problem och 
blir därför inte tongivande i kanontankens historiska perspektiv.132  

Den teolog som fullbordar bibelexegesens historia blir Origenes. 
Han argumenterar i De principiis om skriften som en strukturerad 
helhet. Såväl gamla som nya testamentet genomarbetar Origenes och 
klarlägger (så gott det låter sig göras i den alexandrinska situationen) 
form och struktur. Origenes riktar uppmärksamheten helt till kanon 

                                                           
130 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 209. 
131 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 205. 
132 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 213. 
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och låter den stå över eventuella muntliga traderingar. Kanon är ett 
begrepp av dogmatiska satser som kyrkan undervisar och förkunnar. 
Dessa satser och sanningar har den heliga Skrift som huvudkälla.133 
Även om Origenes också använder den allegoriska skriftutläggningen 
är han mer kyrkligt "korrekt" än andra alexandrinare och söker klar-
lägga bibelns innebörd till kyrkans tjänst. Begrepp som skriftens inspi-
ration gäller för såväl gamla som nya testamentet som helhet. Även 
verbalinspirationsteorier framträder.134 Origenes pekar (istället) på den 
inre harmoni kring den bibel som nu (i stora drag) är på väg att fixe-
ras. För Origenes är skriften den omedelbara källan till den kristna 
tron. Utvecklingen går närmast mot en s.k. bokreligion. Något som 
inte stämmer med tidigare kyrkofäder och lärare. Trots detta får Ori-
genes skrifttolkning och konstituering av skriften stor genomslagskraft 
hos kommande fäder. Origenes påbörjar en konstituering av en ka-
tolsk bibelkanon. Eusebius och Hieronymus tar vid efter Origenes 
och fortsätter utveckla kanon utifrån grunder som nu blivit lagda.  

Små meningsskiljaktigheter om kanons omfattning förs men inga 
stora schismer drivs fram p.g.a. detta. Kanons normgivande betydelse 
för tron och kyrkolivet står fr.o.m. nu fast.135  

Att, som vi skall se nedan, avvikelser i kanonutformningen före-
kommer hos många gamla kyrkokulturer i inte så ringa omfattning - 
stör dock inte kyrkans enhet. Min uppfattning om detta förhållande 
är att det mer handlar om kanon som idé än som "den exakt utmejs-
lade kanonförteckningen". Behovet hos kyrkan av en funktionell ka-
non leder därför till att avgränsningen av kanon kan påbörjas. De ka-
tolska breven, pastoralbreven och Hebréerbrevet tas med under 300-
talet medan ett erkännande av Johannesapokalypsen i öst får vänta till 
cirka 800-talet. Lokala avvikelser som till exempel 1 Clemensbrevet, 
Polykarpos Filipperbrev med flera förekommer fram till 200-talet och 
i vissa fall till 400-talet. Som nämnts ovan förekommer ingen schism 
inom kyrkan p.g.a. dessa variationer - kanon som norm, oberoende av 
                                                           
133 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 215. 
134 Förmodligen dock inte i samma mening som verbalinspirationsläran från 1600-
talet o framåt. Se Ingebrand, Bibeltolkningens problematik, sid. 171. Ingebrand anger 
att Origenes anser att betydelsen är inspirerad - inte själva formuleringen i sig. 
135 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 225. 
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omfång, driver kyrkan åt apostolisk tro i vilket fall som helst. Ingen 
skrift kan ingå i kanon som avviker från apostolisk tro - däremot kan 
alla skrifter som är gillade av de ursprungliga församlingarna bekräfta 
apostolisk tro. Därför uteblir alla s.k. "kanon-schismer"!  

 
Athanasius påskbrev år 367 avgränsar med bestämdhet det nuvarande 
NT.136 Som en kyrkofader i mängden syns ändå denna utfästelse så 
småningom fått genomslag i stora delar av den kristna kyrkan - dock 
inte hos alla, se mer om detta nedan!  

Kanhända kanonutvecklingen till ett gammalt och ett nytt testa-
mente mer är att förstå utifrån behovet av kyrkans konsolidering, än 
som ett behov att formulera exakta, ofelbara listor.  

Tilläggas skall att namnet "nya testamentet" utvecklas genom en 
förståelse av ett gammalt och ett nytt förbund (se till exempel 2 Kor 
3:6 och 3:14). Dessa begrepp möter vi hos Melito av Sardes och Po-
lykrates av Efesos, från andra hälften av 100-talet. Origenes använder 
ordet "skrift" medan Tertullianus bekräftar terminologin "vetus et 
novum testamentum" ibland ordet "instrumentum". Grunden till 
namngivning av de två förbunden är därmed lagd.137 

 
 

Kanon - och organisationskampen mellan ortodoxa och gnostiker 
 
Gnosticismen som komplex religiös företeelse får tidigt en ingång 
såväl i den judiska (mandéerna) som i den kristna traditionsutveck-
lingen. Redan aposteln Paulus och Johannesevangeliet visar tydlig 
kännedom om gnosticismen.138  

Kanhända ett tidigt exempel på polemik mot gnostiker är hämtat 
från andra Timotiusbrevet 2:16-19, där två predikanter förkunnar att 
"uppståndelsen redan har skett". Många gnostiker tolkade också upp-
ståndelsen som ett möte med Kristus på ett andligt plan, inte som ett 

                                                           
136 Gerhardsson, En bok om nya testamentet, sid. 101. 
137 Campenhausen, Den kristne bibel, sid. 186-187. 
138 Elaine Pagels, De gnostiska evangelierna, sid. 16. 
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möte med den uppståndne Jesus i fysisk mening.139 Denna tolkning 
anses då av timoteusbrevets författare som stridande mot det aposto-
liska vittnesbördet. Polemiken förs vidare av apostoliska fäder som 
Ignatius av Antiokika och Polykarpos av Smyrna. Ignatius försvarar 
inkarnationen i polemik mot doketerna. Polykarpos förstärker i sitt 
Filipperbrev tron på Herrens uppståndelse. Dessutom förstärks den i 
NT:s pastoralbrev påbörjade uppbyggnaden av den allmänneliga kyr-
kan som institution och organisation. Hos Clemens Romanus (cirka 
år 96) delas kyrkan in i ämbetsbärare och lekmän. Ignatius så, låter 
den katolska kyrkan vara uppbyggd på organisationen kring biskopen 
som ett skydd mot heretikerna.140  

När Markion framträder med såväl textavgränsning141 som tvåguds-
system reagerar de ortodoxa. Ungefär samtidigt erbjuder gnostikern 
Valentinos en mängd texter vid sidan av de texter där de ortodoxa 
igenkänner apostoliskt vittnesbörd. De ortodoxas reaktion avspeglas i 
Tertullianus citat: 

 
… var och en av dem, alldeles som det passar hans egen 
läggning, ändrar på de traditioner som han har fått, pre-
cis som den som lämnade över dem omformade dem, 
när han utformade dem efter sitt eget tycke.142  

 
Irenaeus konkretiserar textproblematiken med följande citat: 

 
... kättarna skryter med att ha fler evangelier än det 
egentligen finns.143  

 
När kanon avgränsas gentemot valentinianernas överflöd å ena sidan, 
måste den också definieras mot ovan nämnde Markion som skurit av 
traditionen med GT. Irenaeus motiverar tillhörigheten till GT med ett 

                                                           
139 Pagels, sid. 53. 
140 Pagels, sid. 177-178. 
141 Cöster, Skriften i verkligheten, sid. 41. 
142 Pagels, sid. 78 f. 
143 Pagels, sid. 23. 
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enda ord: skapelsen.144 Denna tro kontrasterar mot gnostikernas två-
gudslära (om bland annat demiurgen) samt lägger grund för första 
artikeln i den apostoliska trosbekännelsen. Viktigt för den antignostis-
ke Irenaeus är att såväl Jesus som apostlarna citerar gamla testamentet 
i de erkända nytestamentliga skrifterna.145 Samhörigheten mellan GT 
och NT som kompletterande vittnesbörd utifrån två verksamma för-
bund mellan Gud och människa är bekräftade.  

Såväl religiösa som sociala och politiska aspekter finns med i ut-
vecklingen av kristendomen till en institutionell religion.146 Den apo-
stoliska successionen (som förvaltar apostlarnas vittnesbörd) förs fram 
av Irenaeus: 

 
Man måste lyda de präster som är i kyrkan, det vill 
säga..det är de som äger efterföljden från apostlarna. Ty 
de har samtidigt med den episkopala efterföljden också 
fått sanningens ofelbara gåva.147  

 
Kyrkans framväxt som organisation, formulering av trosbekännelse 
och definition av kanon går hand i hand. Irenaeus finner grunden för 
de två övriga artiklarna till trosbekännelsen i det framväxande NT 
utifrån begreppet evangelium.148 "Evangeliet" är dels ett berättande 
ord i de fyra erkända evangelierna, dels ett predikat ord i apostlagär-
ningarna och breven. "Skapelsen" och "Evangeliet" blir ur bekännelse-
synpunkt ett sammandrag av såväl gamla som nya testamentet.  

Genom förkunnelsen om de dödas uppståndelse och ett evigt liv 
får den kristna kyrkan en auktoritet som organisation.149 Medan de 
gnostiska sammanslutningarna hade en mer subjektiv sammansätt-
ning, blev utvecklandet av den ortodoxa och katolska organisationen 
en mer sammanhållen enhet såväl läromässigt som kyrkopolitiskt. Där 
gnosticismen ofta förkunnade ett flergudssystem med olika nivåer 
                                                           
144 Gustaf Wingren, Människa och kristen-en bok om Irenaeus, sid. 18. 
145 Wingren, sid. 25. 
146 Pagels, sid. 49. 
147 Pagels, sid. 107. 
148 Wingren, sid. 35. 
149 Pagels, sid. 56-62. 



 53

lärde den kristna kyrkan att Gud är En. Principen "en enda Gud" rätt-
färdigade samtidigt det styrelsesystem som kan uttryckas med orden 
"en enda biskop".150 Jämför även med Ef  4:3-6 och 4:15-16, där enhe-
ten som kyrka bekräftar enheten i tron.  

Diskussionen om Guds väsen mellan gnostiker och ortodoxa fick 
på samma gång konsekvenser för vem som innehade den andliga auk-
toriteten. Läran om Kristi kroppliga uppståndelse utgör således en 
avgörande grund till ortodox kyrklig auktoritet liksom läran om "en 
enda Gud" stadfäster den episkopala ledningen av kyrkan som institu-
tion.151  

Där gnosticismen erbjuder just "gnosis" alltså andlig kunskap och 
subjektiva kriterier för medlemskap, där erbjuder den allmänneliga 
kyrkan objektiva kriterier för medlemskap.152 Ett klart och enkelt sy-
stem av lära, ritual och kyrkopolitisk struktur, vilket - enl. Pagels - ut-
vecklas till en häpnadsväckande effektiv organisationsform. Se även 
Fil 1:1 där organisatoriska strukturer bekräftas i ett tidigt skede av ur-
kyrkan. Bekräftelser av detta slag återfinns i många av apostlabreven 
och hos de apostoliska fäderna.  

Dessa tidiga strukturformer problematiserar teorin om "frühkatoli-
sismus" som ett från urkyrkan avskiljt utvecklingsskeende. I mötet 
med gnostikerna fanns det därför en genomtänkt grundstruktur att 
falla tillbaka på i försvaret av ortodoxa och apostoliskt igenkännbara 
värderingar. För övrigt visar såväl Didaché som Hippolytus att perso-
ner med karismatiska och profetiska funktioner också hörde till det 
allmänkyrkliga arvet - samt att mångfalden inte nödvändigtvis kollide-
rade med en välgrundad organisationskultur.153 

Irenaeus konstaterar att detta system står på den "grund och pelare" 
vilken utgörs av de apostoliska skrifterna - framförallt Nya Testamen-
tets evangelier.154 Ungefär samtidigt med Irenaeus framträder kyrkan i 
Rom med avgränsningar av de texter där den kristna tron känns igen 
och bekräftar den apostoliska tron. Textens katolicitet och allmän-
                                                           
150 Pagels, sid. 92. 
151 Pagels, sid. 110. 
152 Pagels, sid. 186. 
153 Se Did 15 :1,2 Se Hippolytos, Den apostoliska traditionen, sid. 45 (Kap 14:1,2). 
154 Pagels, sid. 187. 
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mänsklighet lyfts fram.155 Det är den apostoliska tron som är kriteriet 
på vilka texter som kan betraktas som normerande och kanoniska. 
Målet är, som nämnts, att känna igen ursprungligt apostoliskt vittnes-
börd som bär upp och bekräftar den kristna tron. 
Canon Muratori skriver:  

 
Det finns också ett brev till Laodicenerna, ett annat till 
Alexandrinerna, som har skrivits i Paulus namn i enlig-
het med Markions villfarelse, och flera andra som inte 
kan antas av den katolska kyrkan. Ty det passar sig inte 
att blanda galla med honung.156  

 
Muratori fortsätter: 

 
Av Valentinos från Arsinoë eller av Mitiades erkänner vi 
ingenting, inte heller av dem som skrev Markions nya 
psalmbok, eller av asiaten Basilides som grundade kata-
frygiernas sekt.157 

 
Återigen bekräftas hur avgränsning mot sekterister också får konse-
kvenser för vilka skrifter som kan accepteras av den allmänneliga kyr-
kan.  

Även om såväl kanon - som organisationsprocessen landar under 
200 - talet, möter man liknande argumentering gentemot diverse me-
ningsmotståndare hos till exempel Augustinus. Ett citat från honom 
får belysa hur han ser på den process, som då är på väg att avslutas 
efter att ha pågått i 300 år, där kristen kanonbildning bekräftar igen-
kännbar apostolisk förkunnelse: 

 
(Min motståndare) har förvisso framfört vittnesbörd om 
de apokryfer, som författats under apostlarna Andreas 
och Johannes namn. Om dessa skrifter vore skrivna av 

                                                           
155 Cöster, Skriften i verkligheten, sid. 44. 
156 Rubensson, Svenskt patristiskt bibliotek, band I, sid. 127. 
157 Rubensson, sid. 128. 
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dessa män, skulle de ha varit antagna av kyrkan. Hon 
äger bestånd alltifrån apostlarnas tid, fram över de myck-
et säkra mellanleden av biskopar ända till våra dagar och 
för framtiden.158  

 
 

Augustinus säger vidare: 
 

När det gäller de kanoniska skrifterna må man följa den 
auktoritet, som utgöres av de katolska kyrkornas majori-
tet. 

 
Kyrkans auktoritativa roll för kanonbildningen bekräftas även mot 
sentida rester av avvikande meningar och eventuell gnostisk kristen-
domsförståelse.  

Där gnosticismens synsätt och metoder inte lämpade sig för en 
massreligion, framstod istället den kristna kyrkans enhetliga religiösa 
lära grundad på NT:s kanon (i varje fall ungefärligt formulerad), rit 
och organisation som en grund att ge identitet och förena människor 
i en gemensam grupptillhörighet.159  

Tilläggas skall att även om själva corpus i kanon under vissa tider 
inte varit (och är) i alla avseenden identiskt, så är förhållningssättet i 
grunden gemensamt för alla samfund och kyrkor som vill beteckna sig 
som igenkännbara utifrån det ursprungliga apostoliska vittnesbördet 
om den allmänneliga kristna tron.160  
 
 
 

                                                           
158 Gerhardsson, En bok om nya testamentet, sid. 103. 
159 Pagels, sid. 232 f. 
160 Cöster, Skriften i verkligheten, sid 43-46. där gnostikernas skriftfixering framställs 
som otillräcklig i förhållande till kyrkans kanoniska budskap där Guds frälsningsplan 
är själva normen. Se också Cöster, Människa bland människor, sid. 12 f. där kyrkans 
allmännelighet kontrasteras mot heresiernas uniformitet. 
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Exempel på lokala avvikelser i kanonhanteringen under fornkyrkan 
 
These considerations should make it clear to the student 
just how much one is generalizing when he speaks about 
NT canon of the early church. 161 

 
Så kommenterar Jerome Biblical Commentary problembilden kring 
fornkyrkans kanonutveckling. Svårigheten att förstå principen bakom 
kanonbildandet exemplifieras med det faktum att såväl Clemensbre-
vet som Didaché är författade före till exempel ett NT-arbete som 2 
Petrusbrevet. 

 
The real difficulty is not why such works (Clem. o Did.) 
were thought of as canonical, but why the Church did 
not finally accept them as canonical.162  

 
Exempel på olikheter och därmed avvikelser från det allmänt kända 
NT är värda att nämnas.  

Tidiga kyrkofäder från Papias, Justinus Martyren, Irenaeus med fle-
ra över Tertullianus och Origenes fram till bland andra Eusebius, 
Efraim Syriern och Kappadocierna uppvisar alla större eller mindre 
avvikelser.  

Chester Beatty Papyrus codex (P46) från cirka år 250 utesluter pas-
toralbreven ur "Pauluscodexen" liksom Papyrus Bodmer (200-talet) 
räknar in apokryf Korint-korrespondens i Pauluslitteraturen.163 Tidiga-
re källor, (Irenaeus, Muratori) anger annorlunda. Det s.k. 3 Korintier-
brevet från Paulusakten (akten från cirka år 180, brevet från cirka år 
150 eller tidigare) räknades en tid in i bland annat den syriska och 
armeniska kyrkans kanon. Liksom evangelieharmonin Diatessaron av 
Tatianus (från 100-talet) fanns 3 Kor med i Syriens kanon fram till 
400-talet.  

                                                           
161 Jerome Biblical Commentary, vol. II, sid. 531. 
162 Jerome Biblical Commentary, vol. II, sid. 530. 
163 Jerome Biblical Commentary, vol. II, sid. 527. 
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22 böcker (minus Uppenbarelseboken och 4 katolska brev) ägde syris-
ka kyrkan fram till 500-talet. Östsyrier (de s.k. Nestorianerna) behöll 
denna kanon! Västsyrierna antog de 27 böckerna definitivt i Vérsio 
Harclénsis från år 616.164 Anmärkningsvärt är att syrierna använde sig 
av Petrusapokalypsen vid Långfredagsliturgin ända in på 400-talet.165 
Detta trots att denna skrift blev avvisad av många äldre källor och 
kyrkofäder.  

Pergamenten ger också uttryck för olikhet i förståelsen av vad som 
är att betrakta som källor till kyrkans ursprung. Codex Sinaiticus räk-
nar in Hermas Herden och Barnabbasbrevet i sin corpus, medan co-
dex Alexandrinus räknar in såväl 1:a som 2:a Clemensbrevet till ka-
nonsamlingen.166 Papyrus Egerton 2 tar t.o.m. in okända Jesus-logier 
tillsammans med synoptikerna och johannesevangeliet i evangeliere-
dovisningen.167 Kanon Mommsen (nordafrika cirka år 360) bygger 
upp en kanon som närmar sig den allmänt kända men innehåller sam-
tidigt protester (!) mot denna uppbyggnad.168  

Johannes Uppenbarelse färdas fram och tillbaka i kyrkornas kanon-
förståelse. Kritik möter boken i mitten av 200-talet för att sedan i vissa 
av österns kyrkor vara ifrågasatt ända in på 800-talet!169 Från kyrkomö-
tet i Laodikeia, som hölls någon gång under andra hälften av 300-
talet, utesluts Uppenbarelseboken från listan över böcker som skall 
läsas i kyrkan. Detta uttrycks i kyrkomötets canones nr. 59 och nr. 
60.170  

Vid synoden i Hippo i nordafrika år 393 framträder en kanon på 
27 böcker under inflytande av bland annat Athanasius och Hierony-
mus.171  

                                                           
164 Gerhardsson, En bok om nya testamentet, sid. 102. 
165 Jerome Biblical, vol. II, sid. 529.  
166 Jerome Biblical, vol. II, sid. 530. 
167 Jerome Biblical, vol. II, sid. 528. Se också Irenaeus upplägg med evangelierna + 
Jesus-logier + apostlabrev, ovan. 
168 Gerhardsson, En bok om nya testamentet, sid. 102. 
169 Gerhardsson, En bok om nya testamentet, sid. 101. 
170 Rubensson, sid. 194 f. 
171 Gerhardsson, En bok om nya testamentet, sid. 102. 
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Ett särfall måste kanhända den Etiopiska kyrkan anses vara; förutom 
Clemensbrevet och Henoksboken innehöll denna kyrkas kanon en tid 
hela 35 böcker (!) med bland annat medtagna konstituerande synod-
beslut.172  

Vad gäller de apostoliska fädernas skrifter finns konkret liturgisk 
användning bekräftad under tidig period i kyrkans historia. Biskop 
Dionysios av Korint uppger att Clemens Romanus korintierbrev (1 
Clem) förelästes vid församlingens sammankomster och gudstjänster 
(omkr. år 170).173 Kanhända bevarade Korintförsamlingen denna sed 
under 200 - och 300-talen. Polykarpos Filipperbrev förelästes i försam-
lingarna runt om i Mindre Asien ända in på 400-talet!174  

Intressant att detta faktum på intet vis motiverar någon som helst 
polemik inom kyrkan även i en tid när kanonbildningen börjar ta 
fastare form.  

Adalbert Engelhart uppger att även Ignatius-breven "lästes under 
mässan" och "var lika uppskattade som aposteln Petrus brev".175 Eng-
elhart uppger inte var detta bruk exakt ägde rum, men bygger sina 
uppgifter på "... böcker, tyska, italienska, tjeckiska etc. ur vilka berät-
telserna tagits."176  

Mer tydligt framträdande, vad gäller Ignatius-breven, är att de 
framträder i den keltiska kristendomen där de flitigt citerats av abot-
ten Gildas av Morbihan i (det för Brittanien viktiga verket) ”De exci-
dio Britanniae” från cirka år 540.177 Abotten Gildas opus citerades 
vidare av den kände historikern Beda Venerabilis (700-talet) och av 
ärkebiskop Wulfstan av York (1000-talet). Båda använder Gildas arbe-
te för att belysa och förklara förhållanden av kyrklig och politisk natur 
i det britanniska riket.178  

Jag upplever kyrkofader Benedicts tid på 500-talet som ett riktmär-
ke för en tidpunkt när, i varje fall den västerländska, bibelkanon i 

                                                           
172 Jerome Biblical vol. II, sid. 531. 
173 Andrén-Beskow, De apostoliska fäderna, 1992, sid. 29. 
174 Andrén, De apostoliska fäderna, 1979, sid. 102. 
175 Engelhart, Helgonkalendern, Catholica, sid. 304. 
176 Engelhart, sid. 9f och sid. 387. 
177 Hugh-Farmer, The Oxford dictionary of Saints, 1987, sid. 184. 
178 Hugh-Farmer, sid. 184. 
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stort sett är fixerad. Ändå framträder här ett tydligt exempel på hur 
Ignatius av Antiokias tankar och läror får vara med och såväl tolka 
som påverka förståelsen av historiska och religiösa skeenden i en hel 
nations kyrkliga utveckling. Detta under en period som är att betrakta 
som fornkyrkans avslutning och övergång till medeltiden, alltså 500-
talet och framåt.  

Med ovan angivna redovisning av lokala avvikelser i kanonhanter-
ingen finns motivering att peka på den evangelisktlutherska och gre-
kisk-ortodoxa uppfattningen att kanonprocessen är, i princip, oavslu-
tad. Avhandlingsarbetet kommer nedan att belysa reformationstide-
varvets försök att förstå såväl kanonfrågans utgångspunkter som dess 
användningsområde.  

 
Att delar av kyrkotraditionen förstår kanonprocessen som oavslutad 
känns inte helt orealistiskt. I varje fall inte om man skall förstå ka-
nonbegreppets utveckling och användningsprinciper utifrån ett forn-
kyrkligt perspektiv.  

 
 

Sammanfattning av kapitel II 
 
Det faktum att den kristna kanonavgränsningen blev påskyndad som 
en försvarsreaktion gentemot heretiker, pekar på att kyrkan som idé i 
första hand strävade mot konformitet med evangeliet som kerygma - 
mer än mot ett antagande att kyrkan som idé hade som uppgift att 
"leva upp" till principer som vissa skrifter, böcker eller codexar gav 
uttryck åt.   

Guds levande Ande fanns inte till 100 % fixerad i en viss "bok-
stavsformulering" utan i förkunnelsen av evangeliet, där kyrkans fräls-
ning var målet för Guds frälsningsplan. Tillträde till kyrkans frälsning 
ägde alla som tog emot dopet och tron. Att ta emot frälsningen inne-
bar gemenskap med Gud. Kristus Jesus - Guds Ord - var, genom sina 
ord och gärningar, beviset på Guds vilja till gemenskap med och upp-
rättelse för den i synd och mörker fallna mänskligheten. Kristus (som 
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Guds Ord) manifesterades såväl i förkunnelsen av ordet som i sakra-
menten, i bönen och i gemenskapen med det heliga/de heliga tingen. 
De heligas gemenskap kunde lika gärna förstås som gemenskap med - 
de av Gud instiftade - heliga tingen; ord o sakrament. 179 Gemenska-
pen helgades i kraft av sin relation till Gud och till de av Gud instiftade 
"heliga tingen".  

Att det går en tydlig linje från urkyrkan till Nicaea på den punkten, 
finns det hur många belägg för som helst - i synnerhet om man väljer 
att ta de dogmhistoriska vägvalen på allvar, såsom de är omvittnade 
av de apostoliska fäderna och de äldsta "gamla författarna". Jag finner 
det svårt att helt och fullt förstå Nya Testamentet om man inte samti-
digt tar ställning till de mångahanda övriga vittnesbörd som bevisli-
gen finns uttryckta redan från NT:s egen tid - till exempel Didaché, 1 
Clem, Assumptio Moses, Salomos oden med flera - fram över 100 - 
talets apostoliska fäder, via 200 - talets pre-Konstantinska dogmatiska 
ställningstaganden, fram till den samlade kristenhetens ekumeniskt 
bekräftade Credo som Niceanum uttrycker.  

Hela denna ”proto-ortodoxa”180 väg kyrkan väljer för att proklame-
ra det apostoliskt förankrade budskapet, ligger såväl i lära som i liv 
och gärning i linje med evangeliet. Till exempel Polykarpos martyrium 
äger rum i konformitet med evangeliet.181 

Clemens Romanus argumentation mot dem som försöker avsätta 
proto-ortodoxa präster, förmodligen för en subjektivt inriktad förkun-
nelse, pekar i samma riktning på en strävan att befästa det ortodoxa 
vägvalet182 som garanten för "evangeliets rena förkunnelse och sakra-
mentens rätta förvaltande".183 Konformitet med evangeliet = proto-
ortodox hållning gentemot heresier. Även om den proto-ortodoxa 
hållningen bekräftades bäst av de skrifter som flertalet kyrkor erkän-
de184 så mötte det inget hinder med tolkningar och uppenbarelser av 

                                                           
179 Rubensson, sid. 120. 
180 Ehrman, Lost Christianities, kap. 7. 
181 Ehrman, sid. 139. 
182 Ehrman, sid. 142. 
183 Min tolkning. 
184 Ehrman, sid. 151. 
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de tidigaste kyrkofäderna, så länge dessa inte stred mot evangeliet som 
sådant.  
Vi ser till exempel hur Ignatios av Antiokia tar emot direkta uppenba-
relser från Gud och hur Hermas Herden omformulerar Hebréerbre-
vets soteriologi 185 utan att de, för den skull, upphör att befinna sig i 
den sant ortodoxa fåran. I själva verket framträder under tidens lopp 
många sådana beslut som så att säga utvecklar paradigmet snarare än 
att bekämpa detsamma. 

Till exempel Perpetua av Karthagos vision av skärselden (slutet av 
100 - talet), Romförsamlingens avvisande av såväl Katafryghier, Moda-
lister som Novatianer, den östliga kyrkoprovinsens avvisande av Sa-
mosatenerna med flera; alla dessa tankegångar, avgränsningar och 
beslut är tagna ganska långt före Konstantin och ändå insatta i det 
ortodoxa sammanhanget. Paradigmet ”ευανγελιον” framstår som 
utvecklingsbart och ändå besittande förmågan att proklamera Guds 
frälsningsplan i och genom tron på Jesus Kristus.  

Som avsnittet om fornkyrkans kanonutveckling visat, pekar utveck-
lingen i stort på att centreringen från tradering till strukturerad skrift 
(via Irenaeus, Tertullianus, Origenes med flera) sker i harmoni med 
den katolska kyrkans ortodoxa hållning. Även om vissa skrifter dröjer 
med att inräknas i kanon fram till 800 - talet, så råder ingen schisma-
tisk hållning mellan de disparata fornkyrkliga kulturmiljöerna. Av-
gränsningen gentemot heresier med såväl begränsad som mångfaldi-
gad kanon (i förhållande till kyrkans kanon) grundar sig på skrifternas 
ålder samt deras förmåga att föra fram det apostoliskt förankrade ke-
rygmat. Kanon innesluter så att säga den tro och det budskap kyrkan 
mottagit från Kristus och apostlarna. Skriften är också prövad utifrån 
den sanningens Ande som bor i kyrkan och vars omdöme är gemen-
samt erkänt och bekräftat av den världsvida kyrkan.  

Här finns en början till grunden för den prövning av allehanda lä-
ror som skriften och traditionen nu - likt en probersten186 - får i upp-
gift att göra, för att på så vis rent och klart frambringa trons gyllene 
sanning. Det framstår i detta perspektiv som mer betydelsefullt att 

                                                           
185 Ehrman, sid. 148 f. 
186 Mer om proberstens-begreppet på sid.109 i denna avhandling. 
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Guds förbund som sådant kan bestämmas utifrån en "gammal" och 
en "ny" tid, än att veta exakt vilka skrifter som uttrycker giltigheten av 
dessa "förbundstider". Lagens och profeternas tid bekräftar nämligen 
Kristus och apostlarnas tidsrymd. Därför behövs "redskap" - instru-
mentum - för att bekräfta att kyrkans rena tro är grundad på dessa 
tidsepokers budskap och vittnesbörd. Grunden för detta sätt att förstå 
trons vittnesbörd, kronologiskt sett, lägges ju redan under 100-talets 
andra hälft.  

Tydligt blir också hur själva organisations - och kanonkampen mer 
och mer riktar in sig mot gnostikerna; i synnerhet som synagogan har 
ersatts av den kristna kyrkan redan under nytestamentlig tid. Såväl 
dogmer, kyrkostruktur, skriftförståelse och religiös föreställningsvärld 
framträder samfällt och i samverkan med den inre utveckling kyrkan 
genomgår - i sin avgränsningskamp gentemot gnosticismen. I förläng-
ningen insåg nog flertalet att det rörde sig om två religioner och att 
kategorisammanblandning mellan dessa inte var möjlig utifrån respek-
tive religions egenartade plasticitet.  

I praktiken betyder detta att tron på Gud som Fader, Son och 
Ande också innebär tro på skapelsen, frälsningen och uppståndelsen. 
Med början i pastoralbreven i NT får avgränsningskampen (mot gnos-
ticismen) struktur med de allra första apostoliska fäderna för att via de 
tidiga kyrkofäderna så småningom landa i post-Konstantinsk tid. På så 
sätt lyckas man behålla sambandet mellan GT och NT, undvika fler-
gudssystem och eon-tro samt etablera objektiva grunder för delaktig-
het i kyrkans tro och frälsning - till skillnad från de, mer eller mindre, 
subjektivistiska "självfrälsargrunder" gnosis erbjöd "de upplysta". Ge-
nom detta förfarande ansåg sig kyrkan ha räddat kerygmat; delaktighet 
i Guds frälsningsplan i och genom tro på Jesus Kristus. Det verkar 
som förfarandet som sådant, att avgränsa sig mot heretiker, var mer 
avgörande än att preciera en exakt kanonbildning.187 Trosregeln går så 
att säga före utväljandet av skriftcorpus. Därför var det inte heller nå-
gon principiell konflikt mellan de fornkyrkliga kulturmiljöerna när 
olika skrifter blev kritiserade, samt att även tolkningsfrågor ivrigt de-
batterades - till exempel milleniarismen i Apokalypsen.  

                                                           
187 Cöster, Kyrkans historia och historiens kyrka, sid. 46 – 48. 
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Jag har funnit det mycket berikande att studera de fornkyrkliga kul-
turmiljöernas mångsidighet när de formulerat sina val av skrifter för 
att bekräfta normativa ställningstaganden inom respektive kulturmil-
jö. Avsnittet (i denna avhandling) om lokala avvikelser i kanonhanter-
ingen blir då en viktig empirisk tyngdpunkt att hänvisa till, vad gäller 
förståelsen av kanonutvecklingen som relativ i förhållande till de dis-
kursiva praktikernas inneboende syften. Syftet verkar i detta fall vara 
överordnat corpussamlingen; att en majoritet inom den "västliga" 
kyrkan väljer kanon på ett visst sätt - hindrar inte andra kyrkliga kul-
turmiljöer att framhärda utifrån divergerande kanonprocesser! ”Syftet” 
verkar vara ett och detsamma ändå - bekräftelse av kristen igenkänn-
barhet gentemot konkurrerande religiösa system, sk. heresier!  

 
Att såväl codexar, papyrer, listor, kyrkohistoriska arbeten, kociliebes-
lut och liturgiska ordningar mer eller mindre divergerar (gentemot 
Athanasius-kanon) förändrar på intet vis den världsvida kristna kyr-
kans gemensamma credo och kerygma. Räknar vi dessutom in den 
pre-calcedhonensiska kyrkokulturen är denna "avvikelse" bestående än 
i våra dagar - och torde så förbli.  

"Vad menas då med begreppet: Guds Ord?" kan man ju undra - i 
varje fall om man gör det beroende av en exakt avgränsad lista. Skulle 
de kyrkor som "avviker" inte räknas som kristna?  

Sett ur en annan synvinkel, avviker inte heller de skrifter som tidvis 
ingick i kanon188 från den urkyrkligt apostoliskt förankrade förkunnel-
sen. Man kan säga att även flertalet av de skrifter som tidvis ingick i 
kanon (men sedan av merparten uteslöts) är präglade av den proto-
ortodoxa kristendomens igenkännbara råmärken. Detta gör frågeställ-
ningen om varför inte, lika gärna, fler skrifter kom med i NT gent-
emot dem som gjorde det - fortfarande är att betrakta som obesvarad. 
Inte bara för Jerome Biblical Commentarys redaktion verkar den frå-
gan framstå som mysteriös, utan likaväl för var o en som söker förstå 
fornkyrkans läromässiga utveckling. 

                                                           
188 Till exempel Clemens Korintierbrev, Didaché, Hermas Herden, Ignatiusbreven 
med flera. 
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Ett bra exempel på en tidig representant som, på sitt sätt, tycks ha 
förstått denna paradoxalitet är Clemens Alexandrinus - som verkar 
avstå från en tydlig kanonavgränsning. Kanske förstod han att syftet 
bakom kanonbildningen var viktigare än avgränsningen i sig själv. Den 
kristna igenkännbarheten kom till uttryck hos alla kulturmiljöer som 
bar fram kerygmat och credot! I lika hög grad kunde de kulturmiljöer 
som avvek från 300-talets samordningssträvanden i kanonfrågan, pres-
tera en lika godtagbar kristen tro och bekännelse i sitt kyrkoliv.  
Tydligt är att ingen opponerade mot kyrkotraditioner som valde att ge 
"perifiera" skrifter en, tidvis, central roll i till exempel liturgiskt liv189 
eller i den läromässiga förståelsen av en kyrkotradition190 eller, för den 
delen, vid insamlandet av skrifter i en codex där såväl avvikelser (från 
Hippo-konciliets kanon) som kritik (mot Hippo-konciliets lista - se 
kanon Momsen) hörde till själva idén bakom kanonprocessen.  

Utifrån de olika kritiska röster som tidigt framkommit, kan man 
undra om till exempel 2 Petrusbrevet slutligen kommit med i NT om 
inte författaren valt att skriva pseudopigrafiskt? Såväl 1 Clem som 
Didaché är äldre! Dock står denna skrift (2 Petr) i direkt linje med 
apostolisk tro i förhållande till till exempel Petrusapokalypsen, som 
verkar mer "teologiskt vildvuxen" i sitt innehåll. Uppenbart att pseu-
dopigrafiskt tillkomna skrifter inte bar på någon "garanti" för att dess 
budskap skulle hålla i längden - även Barnabasbrevet kunde vara fres-
tande att räkna in i kanon, om det inte hade varit för dess alltför vild-
vuxna teologi. Och dock var dessa skrifter ändå proto-ortodoxa i sin 
tro i förhållande till senare komponerade gnostiska pseudopigrafer.  

Valet av såväl Pastoralbreven som 2 Petr (till kanon) visar ändå hur 
viktig också den sub-apostoliska tiden är för den normativa förståelsen 
av den kristna trons utveckling. I det ljuset blir vissa kyrkors val att 
även kanoniskt inräkna just 1 Clemensbrevet, Didaché, Hermas Her-
den, Petrusapokalypsen med flera förståelig, eftersom den kristna 
                                                           
189 Exempel på liturgisk användning av ”perifiera” texter är Korintförsamlingens 
högläsning av 1 Clemensbrevet, Syriska kyrkans rituella användande av Petrusapoka-
lypsen i långfredagsliturgin, de Mindreasiatiska kyrkornas användning av Polykarpos 
Filipperbrev, läsning av Ignatiusbreven i mässan. 
190 Den Keltiska kyrkans användning av Ignatiusbreven som tolkningsunderlag i för-
ståelsen av sitt kulturområdes kristna utveckling. 
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trons normativa utveckling lika mycket är utformad utifrån de aposto-
liska fäderna och deras lärjungar som någonsin apostlagenerationen. 
Dessa kyrkor förvaltade ju den apostoliska förkunnelsen i lika hög grad 
som urkyrkan själv. Därför finns det inget uppseendeväckande i anta-
gandet att vilken skrift som helst som bevisligen bär fram det apostoliska 
kerygmat är godtagbar som normativ uttolkare - i synnerhet inte om 
dessa skrifter också är behäftade med mycket hög ålder.  
Det faktum (som ovan redovisats) att skrifter från apostlarna och ur-
kyrkan gått förlorade inte på något sätt innebar ett hot mot den apo-
stoliska läran och tron, förstärker intrycket av att bevarandet av den 
rena läran gick före bevarandet av en exakt avgränsad helig textcorpus. 

Hela kyrkans traditionsutveckling - med de heliga skrifterna i spet-
sen - garanterade den sanna trons överlevnad gentemot vilka kategori-
sammanblandande religioner som helst. Samhörigheten mellan Skrift-
tradition-synodbeslut (senare konciliebeslut)-renläriga fäder/biskopar 
m.m. garanterade kerygmats apostoliska normativa förankring i de 
fornkristna kulturmiljöerna. Man kan säga att mångfalden bekräftade 
enheten.191  

Utvecklingen inom urkyrkan mellan såväl lokala som "rikskyrkliga" 
auktoriteter, pekar mot att varje auktoritet som ville göra anspråk på 
autenticitet behövde tid att bli förankrad inom kyrkan som helhet.192 
Såväl den paulinska kretsen som, troligtvis, till exempel den Mattei-
anska eller Johanneiska kyrkotraditionen genomgick socio-historiska 
utvecklingsskeden, där respektive "urkyrko-tradition" kunde utvecklas 
paralellt såsom representativa för kerygmats inneboende förmåga att 
                                                           
191 Campenhausen, Ecclesiastical Authority and Spiritual Power, sid. 34. Trots apos-
teln Paulus verksamhet bland hednakristna så bryts aldrig kyrkans enhet (med till 
exempel jerusalemförsamlingen). Evangeliet är igenkännbart i vilket fall! Gensichen, 
Damnamus, sid. 47 f. sid. 69, sid. 72, sid. 80, sid. 104, sid. 127, sid. 145 – där den 
lutherska reformationen förstår kyrkans enhet som enhet i tro, lära och bekännelse. 
Gensichen, sid. 131: “…dass man in der substanz der Lehr recht eines Sinnes vnd 
Gemühtes ist vnnd einander recht verstehe.” Gensichen, sid. 157, där kyrkan blir 
subjekt för alla kätteriavgränsningar och där kyrkans enhet känns igen genom enhet i 
avgränsningar gjorda i trohet mot evangeliet. Scillebeeckx, The Church with a human 
face, sid. 42 f, sid. 52, sid. 57 – kyrkan är apostolisk och av ett o samma sinne obero-
ende av hur de olika gemenskaperna är utbredda över världen.  
192 Scillebeeckx, sid. 62 f. 
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komma till uttryck via en mångfald av olika, apostoliskt grundade, 
vittnen. I mångfalden av vittnesbörd fanns så att säga kerygmats en-
hetliga Kristologiska budskap.  

När kyrkan så småningom valde ut sitt corpus paulinum193 till-
sammans med övriga apostoliska vittnesbörd (till exempel petrinsk 
och johanneisk tradition) också de samlade i respektive corpus - var 
detta ett uttryck för den process kyrkan genomgick i sin samfällda 
traditionsförståelse; mainstream-kyrkan grundade sig dessutom på den 
kristologiska logia-traditionen, så prominenta apostlars utläggning av 
själva evangeliet låg i samklang med apostoliskt förankrat kerygma. 
Även om diverse ledarskap i urkyrkans tid var omtvistade, så överlev-
de alla vittnesbörd som grundat sin auktoritet på själva evangeliet.194  

Jag anser att denna "överlevnadsförmåga" (såväl i apostolisk som i 
post-apostolisk form) bekräftar evangeliets giltighet, inte minst när det 
uttrycks genom mångfaldens vittnesbörd. Denna samverkan mellan 
alla dessa bärande kyrkliga element torde ha tjänat som den prober-
sten195 kyrkan så väl behövde för att kunna "vaska fram" den rena 
trons lära i förhållande till vilka andra läror som helst. Funktionen 
med "proberstenen" torde ha varit avgörande för att försvara trosre-
geln och bekännelsen, som kyrkan byggde sitt liv på.  

Även om fornkyrkan kanhända inte använde sig av "proberstens-
begereppet" så verkar funktionen som sådan ha varit avgörande för 
alla beslut av normativ art. Trons regel - regula fidei - skulle försvaras 
till varje pris! Att detta "försvarande" sedan också fick konsekvenser 
för själva kanonbildningen, torde vara ett omisskännligt drag hos den 
fornkyrkliga normativa utvecklingen.  

Det faktum att en skrift skulle vara :  
1. Apostolisk  
2. Ursprunglig  
3. Katolsk och allmännelig  
4. Ortodox och renlärig196  

                                                           
193 Scillebeeckx, sid. 65. 
194 Scillebeeckx, sid. 64. 
195 Se närmare förklaring av proberstensbegreppet på sidan 109 i avhandlingen. 
196 Ehrman, sid. 242 f. 
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för att betraktas som kanonisk, verkar helt och hållet vara styrt av be-
hovet och syftet att avgränsa den rena tron mot alla heresier.  

Endast den allmänneliga kyrkan och dess (i tradition insatta) bis-
kopar kunde avgöra vilka skrifter som motsvarade dessa kriterier. 
Dessutom verkar kriterierna som sådana överordnade själva skrifternas 
form och komposition. Felaktiga tolkningar av en skrift kunde även 
gå ut över skriften i sig själv - se till exempel kritiken mot Uppenbarel-
seboken. Kyrkans enhet stod också över kyrkomiljöernas variationer i 
valet av normativ skrift - mångfald bekräftade enhet. Detta sätt att 
hantera kanons normativa funktion var gällande under lång tid - och 
dessutom delvis gäller än idag.197 
 
Utifrån ovan nämnda konstaterande med tillfogade empiriska iaktta-
gelser, framstår det som rimligt att beteckna kanonbildningen som 
relativ i förhållande till de diskursiva praktikernas normativa hantering 
av det kristna kerygmats idéinnehåll.  

                                                           
197 Se Etiopiska kyrkan och Östsyrianerna. 
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Kapitel III 

Kanon före, under och efter reformationstidevarvet 
 
 
 

Medeltiden innehöll, liksom fornkyrkan, inga större konflikter vad 
gällde kanonproblematiken.198 I skriftens konstruktion låg dock pro-
blematiken förhanden även om medeltiden inte reflekterade över 
den.199 I österns ortodoxa kyrka, däremot, finns ingen utvecklad lära 
om skriften och dess tolkning.200 Skrift och tradition kombinerat med 
Andens tal (bland annat i liturgin) håller samman kyrkan. Ortodoxa 
kyrkan (i stort) verkar ha satt en form av gräns fr.o.m. Johannes Da-
mascenus (700-talet). Bärande dogma erkänns endast om de fastställts 
av de sju erkända ekumeniska koncilierna.201 

Därför är det inte fel att betrakta den egentliga medeltiden som 
konfliktfri vad gäller det precisa förhållandet mellan historicitet och 
dogmatik i kyrkans förhållande till skriften.202 Kyrkofädernas citat och 
troslärans huvudinnehåll ledsagade bibeltolkningen.203 Glossa ordina-
ria (fr. 800-talet), med dogmatiska utsagor från kyrkofäderna, ägde 
nästan samma anseende som bibeln.204 Österns kyrkor bibehåller den 
medeltida "atmosfären" i sin skriftsyn, när öst och väst definitivt gått 
skilda vägar efter år 1054.205 

                                                           
198 Lønning, Kanon im Kanon, sid. 52. 
199 Lønning, sid. 53. 
200 Öberg, Bibelsyn och bibeltolkning hos Martin Luther, sid. 29, 30. 
201 Gerhardsson/Persson, Kyrkans bekännelsefråga, sid. 124. Lyonkonciliet avvisas av 
de östkyrkliga år 1274, då försöken till enighet mellan öst och väst misslyckades – 
endast ekumeniska koncilier före schismen kan således erkännas av de ortodoxa. Se 
även Gerhardsson/Persson, sid. 119 f. om hanterandet av confessio Niceanum i sam-
band med ”filioque-striden”. 
202 Lønning, sid. 52. 
203 Öberg, sid. 30. 
204 Öberg, sid. 30. 
205 Arvidsson, Nicenska trosbekännelsen, sid. 71. 
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I västerns kyrka händer det desto mer. Tiden före, under och efter 
reformationen lägger nya grunder till den bibelsyn och bibelbruk som 
kommande generationer blir präglade av. Utvecklingen leder fram till 
en stegring av kanonförståelsen mot senmedeltiden, där frågan om 
skriften som norm för kristen lära utvecklas.206  

Kanonproblematiken behandlas ingående av bland annat Luther. 
Som vi skall se, igångsätter han en process som får konsekvenser för 
andra kyrkor och traditioners sätt att tolka skriftens normativitet i 
förhållande till sitt trosinnehåll och sin kyrkosyn.  

 
 

Högmedeltidens kanonförhållande samt tiden före Luther 
 
Vägen via högmedeltidens kanonförståelse till reformationen och Lut-
her ter sig i korthet som följer: 

Petrus Lombardus (+ 1160) närmar sig skriften och fäderna genom 
frågeställningar.207 Högskolastiken påverkas av tiggarordnarnas verk-
samhet, universiteten och den antika filosofin.208 De främsta företrä-
darna är Thomas av Aquino och Bonaventura. Viss form av bibelteo-
logi börjar växa fram. Thomas söker en regula veritatis utifrån Kristi 
och apostlarnas vittnesbörd. Traditionen ses som en interpreterande 
instans i förhållande till uppenbarelsen.209 Tolkningen av skriften lig-
ger ytterst i modern-kyrkans hand. Bonaventura uttrycker påvens och 
konciliets högsta auktoritet vid skrifttolkningen.210 

Nominalisterna framträder. Efter korstågen och kontakterna med 
islam uppstår nya tänkesätt i synen på "skriften".211 Enl. Öberg leder 
deras tänkande till "en klar orientering i riktning av att göra bibelns 
ord till teologins, trons och kyrkans enda fundament." Occam lägger 
dock förståelsen av skriften i den universella kyrkans hand. En av lut-
                                                           
206 Lønning, sid. 53. 
207 Öberg, sid. 31. 
208 Öberg, sid. 31. 
209 Öberg, sid. 32, 33. 
210 Öberg, sid. 34. 
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herdomen flitigt citerad teolog, Jean Gerson (+ 1429), lyfter fram 
skriftens primat i kyrkan.212 Skriften skall stå över såväl dogma, kyrklig 
institution, kyrkolag m.m. Kyrkofäderna skall användas som hjälp vid 
bibelinterpretationen.  

Pierre d´Ailly (samtida med Gerson) utvecklar, enl. Öberg, en sk. 
profilerad inspirationslära. Då Öberg söker styra skeendet kring Lut-
her mot en slags verbalinspiration, är jag osäker på innebörden i reso-
nemangen. Verbalinspirationsteori är egentligen först känd på 1600-
talet och då i olika former.213 Panormitanus och Bartholomeus von 
Usingen driver teser i radikal riktning. Utsagor från kristna som är 
grundade i skriften står t.o.m. över påvens utsagor.214  

Humanisterna bryter ny mark med sitt slagord "ad fontes". Genom 
att gå tillbaka till grundspråken och söka ursprungliga källor samt lyfta 
fram de äldre kyrkofäderna gentemot skolastikerna, lägger bland annat 
Erasmus av Rotterdam grunden för ett helt nytt sätt att närma sig (vad 
man uppfattade som) mer ursprunglig kristendom.215 Senmedeltidens 
biblicism byggs upp av detta skeende där harmonin mellan skriftens 
auktoritet och kyrkans auktoritet blir rubbad.216 Processen före Luther 
lägger en grund till hans företal till NT år 1522.217 

Erasmus inleder genom grundspråksöversättningen en avvikelse 
från vulgatautgåvan inte minst för att få en förståelse av den etiska 
funktionen av NT.218 Hos Erasmus dyker nu kanonkritik upp som en 
konsekvens av den humanistiska litteraturkritiken. Historisk kanonkri-
tik riktas mot apostlagärningarna, hebreerbrevet, jakobsbrevet och 
apokalypsen.219 Erasmus hinner även med att utmönstra det apokryfa 
laodiceerbrevet. Samma auktoritetsfråga som Hieronimus brottats 
med återkommer. Hebreerbrevet ställs mot de äkta paulinska skrifter-

                                                           
212 Öberg, sid. 35. 
213 Ingebrand, Bibeltolkningens problematik, sid. 177 f. 
214 Öberg, sid. 36. 
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218 Lønning, sid. 54. Se nedan hur Østergaard-Nielsen lyfter fram konflikten mellan 
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na, där tankegången kan liknas vid det paulinska - dock ej i stilmässig 
mening. Oförenligheten med Paulus radikala lära om syndernas förlå-
telse påpekas också.220 Erasmus kritik mot jakobsbrevet riktar in sig på 
traditionens kritik av brevet samt tvivlen inför brevets eventuella apo-
stoliska ursprung. Brevet härstammar antagligen inte från aposteln 
Jakob, och innebörden i brevet bryter starkt mot till exempel ett så 
grundläggande dokument som romarbrevet.221 Erasmus pekar på den 
svaga kanoniska ställning som till exempel 2 petrusbrevet, de korta 
johannesbreven samt judasbrevet uppvisar. Apokalypsen diskuteras 
vidlyftigt. Författarfrågan tas upp till granskning.222 Den sakkritiska 
argumentation Erasmus utvecklar belyser också problematiken med 
traditionens överlämnande av andlighet.  

Något nytt i sättet att se på skrift och tradition har inträffat. Eras-
mus sätt att kritiskt granska skrift och tradition lämnar stora verkning-
ar inför vad som komma skall.223  

Den förtridentindska utvecklingen förbereds av teologer som 
Thomas Cajetanus. Han söker behandla balansgången mellan kyrkans 
läroauktoritet kontra förståelsen av vad apostolisk autenticitet inne-
bär.224 Historisk samhörighet med Kristi instiftelse av petrusämbetet 
visar väg till ursprunglig apostolicitet och är bindande för troende i 
alla tider. Företeelser som inte kan kopplas till den apostoliska auten-
ticiteten kan inte erkännas, vilket också påverkar förhållandet till skrif-
ten och eventuella skriftcitat.  

Dock kan man undra vad som egentligen menas med apostolicitet 
och på vilket sätt koppling till "petrusämbetet" bekräftar denna auten-
ticitet. Själva valet av autenticitetskriterier bygger ofta på subjektiva 
bedömningsgrunder.  

Samtidigt visar ortodoxa traditioners utgångspunkter att Hierony-
mus arbetar åt den västerländska lärotraditionen i sin urskiljning av 
kanon. Hieronymus urskiljningsarbete med kanonisk kontra ickeka-
nonisk skrift tas dock som viktigaste utgångspunkt för det äkta forn-
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kyrkliga traditionsöverlämnandet.225 Till exempel hebreerbrevets osäk-
ra koppling till Paulus ändrar inte traditionens definition av kanon.226 
Cajetanus kanonkritik, vad gäller NT, är konsekvent inriktat mot det 
gammalkyrkliga fastställandet via Hieronymus. Den åt kyrkan avpas-
sade och via traditionen överlämnade skriften leder fram till Kristus 
som trons fundament. Cajetanus ståndpunkt leder dogmatiskt fram 
till tridentinum och romersk teologi.227  

Ett annat sätt att lösa spänningen mellan skriftens auktoritet kontra 
kyrkans (på basis av det fornkyrkliga traditionsöverlämnandet) utgör 
Andreas Karlstadt.228 Han söker utveckla en skriftprincip grundad på 
klar förankring i traditionen och kyrkorätten.229 Erasmus blir förebil-
den. Försöket omfattar strävan att besvara frågan om kanons omfång, 
hur systematisera och hur skapa en fullständig tabell över bibelns auk-
toritära skrifter.230  

Där "lagen" blir kärnan i den gammaltestamentliga kanon blir de 
fyra evangelierna (och till viss del apostlagärningarna) kärnan i den 
nytestamentliga kanon.231 Jesu person kommer i förgrunden som teo-
logisk princip (under inflytande av Erasmus) och som högsta auktori-
tet för "den nya lagen".232 Evangelierna ger direkt förbindelse med 
Kristus medan de apostoliska breven ger, i sin tur, förbindelse med 
evangeliet och därmed "sekundär" förbindelse med den högsta aukto-
riteten. Skrifter med osäkert ursprung tilldelas en tredje rang, då deras 
direkta förbindelse med evangeliet (och därmed med den allra högsta 
auktoriteten) är mindre klar i jämförelse med de "sanna" apostoliska 
breven.233  

Att finna det kriterium som bekräftar vilka skrifter som säkrast är 
förknippade med den apostoliska epoken stöter på patrull. Svårigheter 
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är förknippade med hanteringen av denna kriterieprincip.234 Det blir 
svårt att komma till klarhet vilken position Karlstadt intar i sina för-
sök att finna principer för avgränsning.235 Ibland arbetar han mer med 
avgränsning mellan "kanoniska" skrifter kontra "apokryfa" (vilka som 
skall betraktas som renläriga) snarare än att definiera gränsen mellan 
gammaltestamentligt och nytestamentligt.236  

Balanseringen mellan skrift- och kyrkoauktoritet blir svår att när-
mare definiera, snarare framställs en mer formell definition av hur 
kanons gränser skall definieras.237 Denna bestäms i mer allmän me-
ning av vad kyrkans tradition har överlämnat. Skriftens auktoritet är 
dock överordnad kyrkan och kyrkan måste så att säga lita på den över-
lämnade traditionen för att bestämma en skrifts "biblicitet".238  

Det hela synes mig som om Karlstads försök att "avsluta" kanon-
bildningen blir alltför problematiskt. Kanhända påverkar detta Augs-
burgska bekännelsen beslut att betrakta kanonbildningen som oavslu-
tad. 

 
 

Luthers företal till september-Testamentet 1522 
 
Wilch die rechten vnd Edlisten bucher des newen testa-
ments sind ... Aus disem allen kanstu nu recht vrteylen 
vnter allen buchern, vnd vnterscheyd nehmen, wilch die 
besten sind, Denn nemlich ist Johannis Euangelion 
vnnd Sanct Paulus Epistelln, sonderlich die zu den Ro-
mern, vnd Sanct Peters erste Epistel der rechte kern vnd 
marck vnter allen buchern, ... Du findist aber gar 
meysterlich aussgestrichen, wie der glawbe an Christum, 
sund, tod vnd helle vberwindet, vnd das bleben, gerech-
tigkeyt vnnd seligkeyt gibt, wilchs die rechte artt ist des 
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Euangeli, wie du gehoret hast. - Summa, Sanct Johannis 
Euangeli vnd seyne erste epistel, Sanct Paulus Epistel, 
sonderlich die zu den Romern, Galatern, Ephesern vnnd 
Sanct Peters erste Epistel, das sind die bucher, die dyr 
Christum zeygen, vnd alles leren, das dyr zu wissen nott 
vnd selig ist, ob du schon kein ander buch noch lere 
nummer sehest noch horist, Darumb ist Sanct Jakobs 
Epistel eyn rechte stroern Epistel gegen sie, denn sie 
doch keyn Euangelisch art an yhr hat, Doch dauon 
weytter ynn andern vorrheden.239  

 
Att döma av orden ovan kan man ana att något omvälvande har hänt. 
När Martin Luther övertar den gammalkyrklig-humanistiska traditio-
nen240 märks påverkan från föregångarna, inte minst Erasmus.241 Med 
utgångspunkt från septembertestament-företalet 1522 genom de sk. 
"Tischreden"242 och författarskap såväl före som efter 1522243 kan man 
följa Luthers polemik mot föreliggande tradition och hans sökande 
efter "den rätta förståelsen" av evangeliet som teologiskt signifikativt 
begrepp.244  

Spänningen mellan "lagen" kontra "evangeliet" lyfts fram för att 
förkunnelsen som leder till tro skall koncentrera sig på Kristi ord och 
gärning.245 Ett sätt är att se GamlaTestamentet som "lagen" och det 
Nya Testamentet som "evangeliet" för att det sanna apostoliska bud-
skapet skall ropas ut över hela världen.246 ”Opus proprium” för Nya 
Testamentet är att väcka tro på evangeliet där förkunnelsen till tro på 
Jesu historiska gärning är grunden för en rätt förståelse av vad det 
kristna budskapet går ut på.247   
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Sökandet efter den rätta förståelsen av evangeliets sanna budskap lig-
ger måhända till grund för den "treindelning" Luther gör i sina samt-
liga bibelutgåvor248 där han indelar de nytestamentliga böckerna i "de 
ädlaste" "de ädla" samt "de oädla". Hebr. Jak. Jud. Upp. hamnar i des-
sa utgåvor sist och utan numrering. En kanon till innehållet liknande 
Efraim Syrierns (vad gäller antalet ”ädla böcker”) framträder på sitt 
sätt. Svårigheter finns dock att finna en tydlig avgränsning mellan de 
två första grupperna av "de ädlaste" och "de ädla", då Luther i urvals-
frågan även låter den enskilde läsaren avgöra249  

Då det bara finns ett evangelium måste predikan om evangeliet i 
Kristus så att säga regleras i samverkan med läsaren mer än att fixera 
sig vid en exakt låsning och klassificering av de nytestamentliga skrif-
terna i sig själv.250 Skriften måste brukas och vara i funktion som tros-
förkunnelse för att syftet med evangeliet skall fulländas. Förmodligen 
anar vi här hela den evangelisk/lutherska konkordiebokens totala ovil-
ja att exakt avgränsa skillnaden mellan skriftens och renläriga kyrkofä-
ders utsagor. Sökandet efter igenkännbar substantiell normativitet behöver 
inga exakta kanonlistor.251 

Ett sätt att söka efter den normativa substansen är att som Luther 
låta evangeliets betydelse belysas utifrån apostlarnas utsagor om evan-
geliet.252 Hur urskiljde apostlarna "det rena evangeliet" från "männi-
skolära"? Luther beskriver hur falska apostlar försöker lura apostlalär-
jungarna med falsk "lag-förkunnelse" där aposteln Paulus får gripa in 
för att ställa tillrätta.  

I Gal 1:8 ger Paulus en programförklaring till sitt ärende, vilket 
Luther uppmärksammar. Argument mot ett romerskt primat utifrån 
"gudomlig lag" anger Luther från 1 Kor 3 samt Gal 2:6.253 Utsändan-
det kommer direkt från Gud. Det finns bara ett evangelium och det 
finns bara en sann predikan om Kristus (underförstått evangeliets san-
na budskap om Kristus). Föreligger inte denna förkunnelse är budska-
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250 Lønning, sid. 86, 87. 
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pet falskt och icke-apostoliskt. Apostlarnas skrifter hjälper till att ur-
skilja det rena evangeliet mot alla typer av människoläror och falska 
föreställningar.254  

Såväl Efesierbrevet som Filipperbrevet försvarar evangeliet mot 
falska apostlar och "mänskliga rättfärdighetsläror". Kolosserbrevet 
bekämpar människobud som perverterar tron. 1 och 2 Tessaloniker-
breven hjälper till att avslöja satan och hans apostlar samt varna för 
antikrist och den fallna världen där otro råder. 1 Timoteusbrevet be-
kämpar falska lagivrare. 2 Timoteusbrevet tar tag i problematiken med 
lärare som styrs av falska andar. Titusbrevet gör upp med predikanter 
som styrs av "människobudsrättfärdiggörelse". Även 2 Petrusbrevet 
pekar på den totala motsättningen mellan evangeliet och de falska 
människolärorna. Även de båda korta Johannesbreven innehåller den 
rätta apostoliska andan även om de är för små för att användas som 
lärobrev.255  

Vad gäller de "fyra sista böckerna" i Luthers bibelrankning framträ-
der, enl. Lønning, 1500-talets kanonkritiska problematik med stark 
påverkan från Erasmus.256 Detta styr hur Luther väljer att gestalta det 
Nya Testamentet. Redan 1517 påpekar Luther att Hebreerbrevet inte 
härrör från Paulus.257 Tanken att en apostlalärjunge som tagit emot 
undervisning från apostlarna får stöd hos Luther. Paulus har för egen 
del tagit emot evangeliet direkt från Gud (liksom de övriga apostlar-
na). Då brevet ändå pekar bakåt på Kristi prästerliga överhöghet i den 
gammaltestamentliga tiden, blir en precisering av Hebreerbrevets ka-
noniska ställning ingen fråga som slutgiltigt löses.258 Trons grund skall 
byggas på de skrifter som är uppbyggda av "guld, silver och ädelste-
nar" medan skrifter som är uppbyggda av "halm och strå" skall hante-
ras som sådana. Konsekvensen av dessa slutsatser blir att författarfrå-
gan till detta brev blir, i det stora hela, ointressant.259  
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Erasmus och Luthers kritik vad gäller författarfrågan har stöd av forn-
kyrkan. Redan Origenes nämner (enl. Eusebius) att författarfrågan är 
omdiskuterad. Kanhända bygger han på uppgifter från 100-talets teo-
loger och sagesmän när det sägs i hans homilier: 

 
Stilen i Hebréerbrevet har inte apostelns enkla utrycks-
sätt, det som han själv tillstår, utan brevet är mer grekiskt 
i sin satsbyggnad; det torde alla erkänna som kan bedö-
ma stilarter. Men tankarna i brevet är underbara och står 
inte efter dem som finns i apostelns erkända brev; det 
måste alla medge som läser apostelns skrifter uppmärk-
samt. 

För min del menar jag att tankarna är apostelns men 
uttryck och satsbyggnad kommer från någon som skrev 
ned och redigerade lärarens ord. Om någon församling 
betraktar detta brev som Paulus, så får den göra det, ty 
det är inte utan skäl som de gamle har överlämnat det 
som ett brev skrivet av Paulus. Men vem som skrivit bre-
vet, sanningen om det känner bara Gud. De uppgifter vi 
fått är dessa: några säger att Clemens, den romerske bis-
kopen, har skrivit det andra att Lukas gjort det, han som 
skrev evangeliet och Apostlagärningarna.260  

 
Det faktum att Heréerbrevet används i Clemens brev till Korint,261 
framstår som ett sätt att hänvisa till auktoritet som tidigare varit känd 
av kyrkan. I så fall sällsamt om Clemens Romanus så att säga skulle 
ha en skrift som finns med i NT:s kanon och en skrift som inte tagits 
med, detta trots samma redaktionella och urkyrkliga ursprung. Enl. 
min uppfattning visar detta på rimligheten hos Luther med flera att 
lämna frågan obesvarad hur man exakt skall dra kanons gränser för att 
bevara sann apostolisk och kristen normerande undervisning till den 
lyssnande kyrkans folk.  
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Om dessutom moderna forskningsresultat får räknas in märker vi att 
det urkyrkliga budskapet sträcker sig in i "apostlalärjungetid". Cam-
penhausen redogör för de sk. pastoralbrevens i NT förhållande till 
teologin hos Polykarpos av Smyrna.262 Genom att använda traditions-
stoff från Paulinsk tid insatt i ett nytt sammanhang ges den urkyrkliga 
traditionen en ny och utvidgad betydelse. Konsekvensen av Campen-
hausens resonemang263 är samma som ovan; tre brev under smyrna-
biskopens inflytande finns med i kanon - ett står utanför. Om urkyrk-
lig normativitet är att finna så länge den bärs vidare av kyrkan även 
efter apostlarnas bortgång - framstår den reformatoriska definitionen 
av sann evangelisk förkunnelse som något oavgränsbart som en god 
strategi. 

Luther fortsätter:  
 

Denn das ampt eyns rechten Apostel ist, das er von 
Christus leyden vnd afferstehen vnd ampt predige...Vnd 
daryn stymmen alle rechtschaffene heylige bucher vber 
eyns, das sie alle samt Christum predigen vnd trey-
ben...264  

 
Evangeliet känns igen vem som än predikar det, och är budskapet inte 
evangelium kvittar det om det så förkunnas av en apostel (se Gal 1:8).  

Redan 1519 lägger Luther (under påverkan av bland annat Eras-
mus) fram den äktpaulinska definitionen av ett sant kristet trosbe-
grepp.265 Den paulinska rättfärdiggörelseläran266 lyfts fram som den 
enda legitima trosuppfattningen267 där inriktningen mot Jesu ord och 
gärningar lägger grunden för förståelsen av vad evangeliet går ut på.268 
Den apostoliska strävan blir därför att i evangeliet binda samman tron 
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och Kristus genom "kristuspredikan" - Kristus som trons grund. 
Lønning preciserar sig:  

 
... gibt es kein anderes Evangelium und keinen anderen 
Apostel als den Träger des Evangeliums.… Kern und 
marck unter allen buchern.  

 
blir tron på Kristus som det som såväl nya testamentet som evangeliet 
som det sanna apostolatet har gemensamt.269  

I De Captivitate Babylonica fastslår Luther så att Jakobsbrevet de-
finitivt inte härstammar från aposteln, utan endast i andra eller till 
och med tredje hand härrör från en apostolisk kulturmiljö.270 Det, 
som ovan nämnts, kritiserade jakobsbrevet predikar inte evangeliet på 
samma vis som övriga skrifter. Det tros - och rättfärdiggörelsebegrepp 
som jakobsbrevet uppvisar kan t.o.m. förhålla sig oevangeliskt i för-
hållande till skriften i övrigt, då det förhåller sig till budskapet på ett 
avvikande sätt gentemot övrig förkunnelse.271 Abraham - parabeln 
som i brevet speglas mot romarbrevets utläggning av samma exempel 
tyder, enl. Luther, på en dogmatisk oförenlighet med det (av den öv-
riga urkyrkan) gemensamt erkända evangeliet.272 Oförenligheten med 
begreppet "kein anderes evangelium" går dock inte att komma ifrån 
vad gäller Luthers inställning till jakobsbrevet. Vidare pekas på hur 
även judasbrevet verkar vara en "avskrift" av 2 Petrusbrevet, varför det 
inte behöver räknas in bland huvudböckerna i NT.273   
Strävan hos Luther att sortera mellan genuin och mindre genuin 
evangelieförkunnelse råder det dock ingen tvekan om. Reformatorns 
ord belyser hans känslor inför material som bedöms som osäkert:  
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Ich sage, was ich fule, Myr mangellt an disem buch nit 
eynerley, das ich wider Apostolich noch prophetisch 
hallte...  

 
Kommentaren gäller uppenbarelseboken.274 Så sent som 1530 fram-
lägger Luther sin synpunkt att författaren till apokalypsen skiljer sig 
från de övriga johannesskrifterna, detta med influens såväl från Euse-
bius (Luther har noterat tidig kritik!) samt från Erasmus.275 Luther 
kritiserar såväl apokalypsens svårbegriplighet som dess anspråk på ka-
nonicitet.276 Samtidigt tas tillfället i akt att polemisera mot vulgata-
bibeln.277 Svårbegripligheten ger näring åt Luthers (och Erasmus?) 
kritik av apokalypsen som en egenhet hos denna skrift vilken gör den 
mindre konkret och lämplig utifrån en ren och evangelisk Kristusför-
kunnelse.  

För Luther är denna egenskap avgörande för hur en bibelbok skall 
bedömas i förhållande till budskapet om den saliggörande tron på 
Kristus. Berömda är reformatorns ord vad gäller apokalypsen:  

 
Endlich, hallt dauon yderman, was yhm seyn geyst gibt, 
meyn geyst kan sich ynn das buch nicht schicken.278  

 
Reformatorns tankar är tydliga. På samma gång ges dock utrymme för 
den enskilde läsaren att bedöma värdet av "den svårbegripliga egenar-
ten".279 

Reformatorns sätt att hantera NT - kanon ger också utslag vid en 
del bibelutgåvor, där de av Luther kritiserade böckerna placeras sist 
och utan numrering. Lønning pekar dock på svårigheten vad gäller 

                                                           
274 Lønning, sid. 106 – not 325. 
275 Lønning, sid. 105 samt not 319. 
276 Lønning, sid. 106. 
277 Lønning, sid. 107. 
278 Lønning, sid. 107 – not 332. 
279 Att modern exeges ger vid handen att uppenbarelseboken trots osäkerhetsfaktorer-
na ändå innehåller utsagor och begrepp som går tillbaka till urkyrklig miljö är en 
annan sak; den dogmatiska utgångspunkten vad gäller reformatorisk bedömning av 
kanons inneboende kvalitet – står fast. 
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den exakta avgränsningen av NT. Finns den överhuvudtaget? Luthers 
kritik av kanonfrågan ligger i linje med fornkyrkans problematik vad 
gäller kanonbildningen.280 Att hitta grunden för en saklig enhetssträ-
van och att ta sig tvärs igenom traditionen med bibehållen begriplig-
hetsaspekt av till exempel urvalet, blir inte enkelt. Den korrekta av-
gränsningen av de nytestamentliga skrifterna blir för reformationens 
del, i likhet med den fornkyrkliga traditionens del, en olöst fråga.  

Även om man så att säga speglar problematiken dubbelt, d.v.s. dels 
genom fornkyrkan och dels via den evangelisk - lutherska reformatio-
nen, hamnar man på samma position. Lønning driver då slutsatsen att 
man finner "kanon i kanon".281 Den "riktiga" kanon finns och förblir 
inom den i böcker redovisade skriftkanon, där skriftsamlingens kanon 
ger uttryck för "trons kanon" - regula fidei. Luther söker efter såväl 
inomkyrklig som yttre auktoritet för att formulera normen ("inner-
kirchliger und äusserer Autorität"). Proberstenen (som visar guldets 
kvalitét - lärans kvalitét) står att finna i det mänskliga sökandet i sam-
klang med nya testamentet - trots att exakt avgränsning saknas.282  

Gal 1:8 verkar ha gjort ett outplånligt intryck på Luther som den 
rimligaste vägen att få samspelet mellan människans sökande efter 
sann tro å ena sidan och evangeliet å den andra sidan - att stämma 
överens. Problematiken mellan kanon och kyrkan kritiseras av Luther 
p.g.a. kyrkotraditionens oförmåga att använda en "historik - kritisk" 
princip för att bestämma avgränsningen av kanon.283 Likt Augustinus 
pekar Luther på förhållandet tro - evangelium - kyrka.284 Reformatorn 
instämmer med den augustinska exegesen av Rom 10:14 - utan för-
kunnelse ingen tro! Problemet är med andra ord inte längre "kanon 
och kyrka" - som hos såväl Erasmus, Karlstadt och Cajetanus - utan 
här gäller för kyrkan att bära fram det evangelium som genom över-
lämnandet (kyrkans) har realiserats som kanon (för den troende).285  

 
                                                           
280 Lønning, sid. 108. 
281 Lønning, sid. 110 f. 
282 Lønning, sid. 110. Mer om proberstenen som begrepp på sidan 109 i avhandlingen. 
283 Lønning, sid. 112. 
284 Lønning, sid. 112 f. 
285 Lønning, sid. 114 f. 
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... der in evagelischer Auslegung zu realisierende Kanon, 
welcher allein die Kirche trägt. 

  
Det enda evangeliet blir oförändrat när det väl en gång givits åt män-
niskan. Begreppet "kein anderes Evangelium" lägger ny grund för han-
teringen av det nytestamentliga kanonbegreppet.   

Kanhända påverkas utformningen av Confessio Augustana (1530) 
av denna problematik åtminstone i dogmatisk mening. I avslutningen 
av första delen (där huvudartiklarna redovisas) sägs:  

 
Detta är i huvudsak sammanfattningen av vår lära, varav 
framgår, att den inte innehåller något, som står i strid 
med den heliga Skrift eller den allmänneliga kyrkan eller 
den romerska kyrkan, så långt den är känd genom de 
gamla författarna.286 

 
I inledningen till de sk. "missbruksartiklarna" sägs: 

 
... utan blott avlägsnat några få missbruk, som uppkom-
mit senare och insmugit sig på grund av olika tiders 
missgrepp i strid mot de gamla kyrkoordningarnas me-
ning...287  

 
Samstämmighet såväl med skriften, de gamla författarna som 
kyrkoordningarna (de auktoritativa) krävs således som definition för 
en rätt framlagd normativitet. I de olika artiklarna märks hur bibelci-
tat gång på gång varvas och motiveras med såväl kyrkofädernas utta-
landen som auktoritativa konciliebeslut. 

Att markera den exakta gränsdragningen i normativ mening verkar 
för CA:s del som mindre angeläget. Samma stil kommer igen genom 
hela konkordieboken. Såvitt jag vet har hittills ingen lyckats hitta nå-
gon preciserad kanonlista någonstans i konkordieboken, troligtvis lär 

                                                           
286 Grane, Confessio Augustana. Orientering i den lutherska reformationens grund-
tankar, sid. 175. 
287 Grane, sid. 180. 
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ingen heller lyckas med ett sådant försök. Kyrkan som bärare av det 
evangeliska budskapet som grunden för den enskildes tro och salighet 
kan inte begränsas till omfånget utan bara preciseras till sitt normativa 
innehåll. Nyckeln till denna precisering är, i första hand, Confessio 
Augustana. Preciseringen sker i kraft av CA:s totala förankring såväl i 
skriftens normerande budskap (evangeliet) som i kyrkofädernas vitt-
nesbörd och renläriga preciseringar av detsamma samt i de normativa 
kyrkokonciliernas bekräftande av den sanna förståelsen av evangeliets 
budskap.  

Öberg, som nämnts ovan, driver dock en polemik mot Lønning288 
där teorin om "kanon i kanon" helt avvisas. I kapitel 9, avsnitt B,289 
driver Öberg tesen att Luther modifierar sin kritik mot de tidigare (se 
ovan) hårt ifrågasatta NT - skrifterna. Från 1530 fram till 1546 redovi-
sar reformatorn nyansatser i sin bibelkritik.290 Öberg nämner en pre-
dikan 1539 över Heb 9:11, där brevet bär fram en evangelisk nerv i 
budskapet om Kristus som Översteprästen och försonaren. Vidare att 
även jakobsbrevet är en förmaning att hålla sig till Ordet och så bära 
fram trons frukter. Luther söker sig också på att tolka brevet i en 
evangelisk anda. Öberg medger dock att Luthers kritik av jakobsbrevet 
är odiskutabel. Judasbrevet placeras onumrerat mest av historiska skäl. 
Vad gäller uppenbarelseboken ger Luther den en annan betydelse ef-
ter 1530 samt återigen 1546. Öberg hänvisar därvid till företalen till 
NT 1530 och 1546.291 Apokalypsen får nu en uppgift att "förutsäga 
kyrkans historia från apostlatiden, över fornkyrkan och medeltiden 
och fram till hans (Luthers) egen tid". Kampen mot såväl Marcion, 
Novatus, Arius, Muhammed och Islam samt till sist påvedömets re-
gemente kontrasteras mot kyrkans tro och lovsång.292  

Öberg önskar utifrån dessa iakttagelser en korrigering av att luther-
forskare mestadels för vidare enbart de negativa yttrandena från 1522 
men inte utvecklingen (hos Luther) sedan.  

                                                           
288 Öberg, sid. 317. 
289 Öberg, sid. 317 – 325. 
290 Öberg, sid. 325. 
291 Öberg, sid. 323. 
292 Öberg, sid. 324 – not 157 och not 158. 
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Lønning, å sin sida, framför argument där ingen förändring i Luthers 
attityd antas rimlig293 och där ingen total utjämning av de kritiserade 
böckernas harmoni gentemot de "äkta" böckerna står att finna.294 En-
ligt Lønning hävdar Luther detta även högt upp i åren.  

Öberg tar fram Luthers hållning till GT:s deutrokanoner där de tas 
med i Deutsche Bibel 1534 med orden:  

 
Detta är de böcker, som icke skall hållas likvärdiga med 
Skriften och dock är nyttiga och goda att läsa.295  

 
Liksom kyrkofäderna talar om "katekumenskrifter" och deutrokanon 
verkar Luther göra detsamma. Steget till det sk. "apokryfa" där ofta 
heresier redovisas leder längre bort; en apokryf skrift i denna mening 
kan knappast vara "god och nyttig att läsa". För övrigt avvisas i artikel 
17 i CA, om Kristi återkomst, de  

 
... judiska läror, att de fromma före uppståndelsen skola 
få herraväldet i världen, sedan de ogudaktiga allestädes 
nedslagits.296  

 
Intressant är att även den katolska konfutationen bejakar samma avvi-
sande.297 Att på ett så konkret dogmatiskt sätt avvisa en svårbedömd 
text ur apokalypsen visar på svårigheten att harmonisera det normati-
va apostoliska budskapet enbart till enskilda bibeltexter. Samstäm-

                                                           
293 Lønning, sid. 82 – not 186. 
294 Lønning, sid. 151 – not 522: ”Wie bringen wirs nu zusamen, kein Gesetz und alla 
Gesetz? – Wolan, können wirs nicht zusamen reimen, so müssen wir S. Jacob lassen 
faren mit seinem Artickel und S. Petrum behalten mit seinem heubtartickel…Zwar jzt, 
weil es gefallen ist, haben wir gut thun und bleiben bey dem einen teil, bey S. Peters 
Artickel. Das ist bey dem rechten Christlichen glauben.” Se även Lønning, sid. 133 – 
not 441 och Lønning, sid. 134 f, ang. dop, nattvard och evangelium som kyrkans 
signum och spänningen gentemot Jakobsbrevet vad gäller bestämningen av kyrkans 
apostoliska myndighet utifrån förkunnelsen. 
295 Öberg, sid. 306. 
296 Grane, sid. 149. 
297 Grane, sid. 151. 
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migheten (som redovisats ovan) mellan skrift, normerande kyrkofäder 
(främst från fornkyrkan) samt auktoritativa koncilier måste föreligga!  

 
I Melanchthons apologi citeras även GT:s sk. "apokryfer" för att ge 
normativ substans åt argumenten.298 Hur kan detta vara dogmatiskt 
möjligt om "normativiteten" skriftmässigt exakt går att avgränsa? Med 
andra ord blir kritiken mot att söka efter "kanon i kanon" inte heller 
något fullständigt utrett kapitel. Dels citerar de olika forskarna ur 
samma källor, dels ställer de olika teologer mot varandra. Förutom 
detta framstår hela konkordieboken som, mer eller mindre, oberoende 
av eventuella kanonavgränsningar.  

Öberg verkar på något sätt driva tesen att "skriften"299 så att säga 
står över kyrkofäderna och koncilierna, alltså även de normativa dito. 
Andra källor redovisar samstämmigheten mellan olika normerande 
storheter (vilket ovan redovisats) som grund för normativiteten. Hur 
bedöma rimligheten av de olika resonemangen samt de dogmatiska 
och normativa konsekvenserna som senare har dragits därav? Helt 
klart håller det inte att läsa in ställningstaganden som inte finns i den 
kontext det sägs handla om: till exempel att Luther driver verbalinspi-
rationslära som är känd först på 1600 - talet.  

Lätt hänt verkar det vara att läsa in det man själv vill i samman-
hang som bygger på andra grunder, för att sedan göra det till utgångs-
punkt för sina egna värderingar. Kanhända gäller detta konstaterande 
såväl försök att å ena sidan tillskriva Luther reformert skriftsyn som 
att å andra sidan förringa de nyansatser Luther senare i livet gör gent-
emot tidigare kritiserade bibelböcker. Med detta lämnar vi konflikten 
Lønning/Öberg.  

Hur som helst, Luthers teologiska grundhållning förblir att Ordet 
(och sakramenten) är till för att i Anden väcka tro "...var och när det 
behagar Gud".300 (Se artikel 5 i CA) Frälsningsärendet är och förblir 
ett och detsamma. 

 

                                                           
298 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sid. 151 f, 243, 285. 
299 Den av reformerta kyrkan avgränsade? (Mitt frågetecken.) 
300 Grane, sid. 51. 
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Ordet som förmedlare av tron - tron som relation mellan Gud och männi-
skan 

 
Thi i dem finder du ikke mange beskrivelser af Kristi 
gerninger og undre, men du finder så mesterligt udmalet, 
hvordan troen overvinder synd, død og helvede og 
skænker liv, retfærdighed og salighed, hvilket er evange-
liets rette art, som du har hørt.301 

 
Så uttalar sig Luther om kvalitén i Johannes - Paulus - och Petrusskrif-
terna. Den kvalitét som fås ur de skrifter som betonar trons betydelse 
i förhållande till evangeliet.302  

På grund av det metafysiska auktoritetsbegreppet misslyckas myck-
et av den nutida protestantiska teologin med att komma tillrätta med 
Luthers sätt att se på skriften.303 Då Luther i polemiken med Erasmus 
avvisar det metafysiska "subjekt - objekt" - förhållandet vad gäller auk-
toritetsgrunden304 framhåller reformatorn istället relationen mellan 
Gud och människan; "fælleskab".305 För teologin är gudsförhållandet 
som uttryck för ett personligt förhållande gentemot mänskligheten av 
avgörande betydelse. Personlig relation innebär också förmåga till 
personligt ansvar gentemot den eller de som relationen är inbegripna 
mot.306 Själva relationen som sådan är således Guds skaparverk och 
ordning. Därför har "guds ord" alltid en bestämd adress. Adressen är 
alltid riktad till den eller de som relationen avser. Människans ansvar 
gentemot Gud och medmänniskan hör till själva skapelseordningen 
och livet självt.307  
                                                           
301 H. Østergaard-Nielsen, Navnet og Ordet, sid. 77. 
302 Jämför ovan om Wingrens beskrivning av apostlabreven som predikat evangelium. 
303 Østergaard-Nielsen, sid. 22. 
304 Østergaard-Nielsen, sid. 18. 
305 Østergaard-Nielsen, sid. 26 f. 
306 Østergaard-Nielsen, sid. 30 f. 
307 Østergaard-Nielsen, sid. 35. 
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Luther kan därför i samma veva kritisera svärmarna för att ta alltför 
lätt på vem som är avsändaren - nämligen Gud själv.308 Är avsändaren, 
mer eller mindre, ointressant blir till slut också mottagaren utan bety-
delse - i varje fall utifrån en "relationsteologisk" mening. Missbruk av 
sambandet mellan GT och NT innebär således missbruk av Guds 
namn vilket leder till att det är ointressant till vem ordet är talat. Med 
sitt namn anger nämligen Gud sin absoluta och oinskränkta relation 
till mänskligheten.309 När Gud upprättar gemenskap med människor 
gör han detta genom att bekräfta sitt namn som ett tecken på männi-
skornas gudsrelation. Jag är: "Abrahams, Isaks och Jakobs Gud."310 
Ordet från Gud förmedlar och bekräftar relationen. I biblisk mening 
(till skillnad mot den hellenistiska kulturen) är "ordet" kopplat till 
"namnet"311 d.v.s. det förkunnade ordet är kopplat till relationen mel-
lan avsändaren och mottagaren. Den judiska självkännedomen är för-
bunden med relationen till Gud - därvid lär sig det utvalda folket att 
förstå sitt eget "namn" när de lär känna Guds "namn".312 Det person-
liga förhållandet i den gammaltestamentliga förståelsen av ordet "da-
bar" - som ej kan skiljas från den som talat detta ord - gentemot det 
grekiska "logos"-begreppets självständighet, poängterar Østergaard-
Nielsen.313  

En spänning finns tydligen nedlagd i hur "ordet" skall förstås ut-
ifrån ett bibliskt sammanhang utifrån Luthers strävan efter att finna 
ett relationsbegrepp mellan den som talar ordet och den som tar emot 
samma ord. Måhända finns denna spänning nedlagd i skriften själv 
eftersom den gammaltestamentliga kulturmiljön uttrycker sig utifrån 
sitt språk medan den nytestamentliga miljön (till exempel johannes-
evangeliet) hämtar sin vokabulär från den grekisk - romerska kultursfä-
ren.314  

                                                           
308 Østergaard-Nielsen, sid. 59. 
309 Østergaard-Nielsen, sid. 60. 
310 Østergaard-Nielsen, sid. 51. 
311 Østergaard-Nielsen, sid. 43. 
312 Østergaard-Nielsen, sid. 45. 
313 Østergaard-Nielsen, sid. 46. 
314 Om nu några skrifter i NT från början varit nedskrivna på arameiska - som till 
exempel Papias påstår om Matteusevangeliet - så verkar det inte varit något problem 
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Detta till trots verkar det som om relationen mellan Gud och männi-
skan är av central betydelse såväl i gamla som i nya testamentet. Enl. 
Østergaard - Nielsen strävar Luther efter att få grepp om den personli-
ge Gud som uppenbarat sitt namn i skriften.315 I "Den trälbundna 
viljan" pekas på hur Gud uppenbarar sig genom sitt namn som relate-
ras till mänsklighetens historia. Således blir skriften grundkälla till 
möjligheten att få sådan upplysning om Gud att man också kan upp-
rätta ett förhållande till Gud. Att Gud relaterar sig till mänsklighetens 
historia är för Luther väsentligt då det ger belägg för reformatorns 
evangeliska förståelse av Kristi gärning.316  

I ett av sina bordssamtal förklarar Luther också varför han lämnar 
den överdrivna allegorin åt sitt öde, då den mer fokuserar på vad Kris-
tus kan tänkas betyda för uttolkaren just nu i stället för att fokusera på 
vem Kristus är i sig själv. Gärningsrättfärdigheten förnekar också det 
beroende människan har av Gud tvärs igenom sin historia där rättfär-
diggörelse genom tron blir det sannaste uttrycket för människans tota-
la beroende av Gud för sitt liv och sin frälsning.317  

Gudsfolkets historia i gemenskap med Gud står också över hedna-
folkens historia - eftersom dessa missar betydelsen av ett personligt 
ansvar i förhållande till sina (ofta nyckfulla) makter och föreställning-
ar.318 Relationen till Guds (i historien) uppenbarade kärlek i och ge-
nom Jesus Kristus leder människan fram till ett personligt ansvarsta-
gande inför sin relation till Gud och skapelsen. 
När Gud upprättat gemenskap med ett folk uppenbarar han sitt namn 
för dem som tecken på vem det är som upprättat relationen till män-
niskorna.319 Den metafysiska teologin försöker "räkna ut" Guds för-
dolda vilja i stället för att ta till sig budskapet om försoning och upp-
rättad gemenskap som ordet klart och entydigt förkunnar.320 Den per-

                                                                                                                                           
för urkyrkan att direktöversätta dem till den grekiska kulturmiljön trots begreppsänd-
ringar av olika slag. 
315 Østergaard-Nielsen, sid. 49 f. 
316 Østergaard-Nielsen, sid. 54. 
317 Østergaard-Nielsen, sid. 56. 
318 Østergaard-Nielsen, sid. 58. 
319 Østergaard-Nielsen, sid. 60. 
320 Østergaard-Nielsen, sid. 64 och 67. 
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sonliga gemenskapen med Gud bekräftas i människan när hon hör 
Guds röst såväl i lagen (som driver till Kristus) som i evangeliet där 
nåden och upprättelsen bekräftas.321 Ett s.k. sakligt förhållande mellan 
Gud och människor räcker inte, då man endast nöjer sig med att för-
hålla sig till en föreställning om varandra. Relationen måste vara öm-
sesidig och personlig, vilket ligger i linje med Guds frälsningsplan.  

I mitt tycke framträder ett perspektiv hos Luther som närmast 
känns igen hos mystikerna när det i "Den trälbundna viljan" hävdas 
att detta härlighetens ljus (lumen gloriae) som Gud skall uppenbara i 
gudomligt majestät har kraft att fullständigt upprätta gemenskapen 
mellan honom och mänskligheten i fullkomlighet.322 Att Gud kan 
verka såväl "fördold" som "uppenbar" verkar inte alla förstå och drab-
bas därför av att sätta tro till enbart föreställningen om Gud istället 
för till Gud själv.323 Kan man här rentav finna en kritik mot formalism 
i stället för innerlighet i trons liv?  

Samma linje gäller gentemot dem som sätter likhetstecken mellan 
skriften och "Gud själv". Skriften är visserligen Guds uppenbarade 
vilja där ordet och gärningarna kallar folket till gudsgemenskap324 men 
samtidigt vittnar skriften själv om Guds absoluta suveränitet.325  

I genomgången av Gal 2 (1535) pekar Luther på hur mänsklighe-
tens förseelse att ständigt dyrka gåvorna och inte givaren leder bort 
från Gud och förvränger trons innersta innebörd.326 I stället för att 
dyrka Gud dyrkade judarna lagen, Paulus tvingades till strid med Pet-
rus för att inte anseende till person skulle gå före evangeliet, ämbetena 
måste förstås som givna av Gud så att de inte jämställs med Gud. På 
samma sätt måste man skilja mellan Gud själv och guds ord på sam-
ma sätt som man skiljer mellan skaparen och det skapade. Att försöka 
räkna ut Guds majestätiska vilja (trots att man då finner skriften dun 

                                                           
321 Østergaard-Nielsen, sid. 69. 
322 Østergaard-Nielsen, sid. 70 f. 
323 Även mäster Eckhart lär på sin tid ha varnat för att tro på en tänkt gud i stället för 
en verklig Gud.  
324 Østergaard-Nielsen, sid. 74. 
325 Østergaard-Nielsen, sid. 72. 
326 Østergaard-Nielsen, sid. 72 f. 
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kel vid ett sådant förfarande) är, enl. Luther, som att likna vid de my-
tologiska giganternas försök att jämställa sig med gudavärlden.327  

Reformatorn låter oss ana ansatser till ett hopplöst företag; alltså 
att använda skriften som förklaringsmodell till alla mänskliga skeen-
den. Att Gud i det fördolda uttrycker ord som för förnuftet är gåtfullt 
kan aldrig göras till intäkt för att mänskligt vetande kan använda sig 
av guds ord hur som helst. Vi kan därmed inte skylla allt på Gud när 
tolkningen av vår tillvaro inte "ligger i fas" med skriftens sätt att ut-
trycka sig om samspelet mellan Gud och människan tvärs igenom en 
lång historia. Måhända ett argument från Luther som används allt för 
sällan i mötet med åsiktsbildningar som vill läsa in vilka tolkningsfö-
reträden som helst på basis av skriftens ord?  

Att Luther utifrån den historiska verkligheten, enl. Østergaard - 
Nielsen, försöker finna fram till huvudpoängen med skriften kontras-
teras mot en metafysisk förståelse av skriften där det blir omöjligt att 
avgöra huvudärendet i skriften328 - förmodligen för att var o en själv 
kan läsa in sin egen huvudpoäng på basis av valda textstycken. Därför 
väljer Luther framförallt evangelietolkningen hos Johannes och Paulus 
för att där finna rätt undervisning i hur  

 
tron övervinner synd, död och helvete och istället skän-
ker liv rättfärdighet och salighet, vilket är evangeliets rät-
ta kännetecken...329  

 
Skriften blir alltså "drottningen" men Herren blir "skriftens kung" 
som inte behöver rätta sig efter tolkningen från olika "tjänare" dvs. 
kyrkofäder eller påvar eller andra auktoriteter av olika slag. Allt detta 
för trons skull, en tro som skänker den anfäktade hjälp och tröst - 
detta under förutsättning att evangeliet är oförfalskat och oförvanskat 
och förkunnelsen kan bedömas av vem som helst, när som helst, ut-
ifrån grunder som är igenkännbara för alla.330  

                                                           
327 Østergaard-Nielsen, sid. 75. 
328 Østergaard-Nielsen, sid. 76 f. 
329 Østergaard-Nielsen, sid, 77. 
330 Østergaard-Nielsen, sid. 81.  
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Den kristna trons innehåll är av sådan art att den inte enbart leder till 
full visshet för den troende utan dessutom kan framställas för alla 
andra så att det överallt kan avgöras vad som är autentisk kristen-
dom.331 Det verkar som innehållet går före enskilda skriftcitat.  

I "Torgaupredikan" hävdar Luther med dogmatisk säkerhet att be-
greppet "lilla bibeln" är att härledas utifrån den apostoliska trosbe-
kännelsen.332 Det i våra dagar ofta framställda Joh 3:16 blir i så fall 
tydligare förklarat i credo apostolicum romanum - var som helst i 
skriften kan man också finna hur många belägg för credot som helst, 
vilket bekräftar riktigheten i att formulera ett koncentrat av skriftens 
huvudbudskap oberoende av vilka bibelverser som lägger fram hu-
vudbudskapet.  

Huvudpersonen i skriften är nämligen Gud själv, och hans namn 
kommer till uttryck såväl i credot som i dopet där bekännelsen gen-
ljuder i kyrkan och där trons gemenskap med Jesus Kristus som den 
som står mitt emellan den brustna gemenskapen mellan människan 
och Gud bekräftas även i Jesu namn: "Guds Son" och "Människoso-
nen".333  

Enligt min uppfattning verkar det som om Torgaupredikans dog-
matiska ställningstagande fått konsekvenser för hur CA och kom-
mande evangelisk - luthersk tradition, trots influenser från såväl ka-
tolskt som reformert håll, försökt att hantera förståelsen av uppenba-
relse och skrift utifrån trons perspektiv mer än utifrån perspektiv där 
yttre auktoritetsföreställningar334 fått styra utvecklingen. Därav utkris-
talliseringen av en igenkännbar substantiell normativitet som kan de-
finieras av vem som helst och som överallt fritt kan tas tillvara i tron 
på salighet i och genom Jesu Kristi ord och gärning.  

Frågan är naturligtvis hur kyrkan tar tillvara på denna grundut-
gångspunkt i dagens läge. Ser man det hela dessutom utifrån det fak-
tum att ett evangeliskt förhållningssätt till Kristus bygger just på per-
                                                           
331 Østergaard-Nielsen, sid. 79 f. 
332 Østergaard-Nielsen, sid. 77. Se även Gensichen, sid. 114 f. Bekännelsen konstitue-
rar den rena läran. 
333 Østergaard-Nielsen, sid. 78. 
334 Till exempel ett maktcentrerat normativt läroämbete eller å andra sidan i förväg 
fastslagna "gudsordsprinciper". 



 93

sonlig gemenskap medan det falska förhållningssättet, enl. Luther, 
styrs av ett sakförhållande av subjekt - objekt karaktär335 är tron en 
förutsättning för att resonemanget skall bära frukt. Trons erfarenhet 
kan därför inte vara (i första hand) subjektiv utan personlig. Rättfärdig-
görelsen (δικαιοσυνε) består i att gemenskapen med Gud återupprät-
tas via ett "passivt" förhållande mellan Gud och människan där nåden 
och tron så att säga möts via gemensam delaktighet.336  

Den "passiva rättfärdigheten" står då för upptagandet i gemenska-
pen medan den "aktiva rättfärdigheten" står för människans överrens-
stämmelse med sig själv - vilket blir frukten av en personlig gemen-
skap med Gud. Den troendes gärningar blir dock goda i första hand 
för att de utförs som en konsekvens av tron, inte för att de är goda i 
sig själva.337 Abrahams gärningar var därför i första hand ett tecken på 
den tro han levde i. I den personliga gemenskapen är det Kristus själv 
man förhåller sig till338 vilket skiljer sig från ett konformistiskt sam-
manhang där man endast förhåller sig till föreställningen om Kristus. 
Sann efterföljelse blir därför möjlig endast när människan inser att 
hon redan är rättfärdiggjord inför Gud, d.v.s. att Gud redan tagit in 
personen i sin gemenskap. Motsatsen till tro blir således att bygga på 
konformitet (i stället för gemenskap).  

Vad gäller trons personliga erfarenhet så driver Luther den till en 
evangelisk betydelse av förståelsen av ordet som sådant.339 "Ordet" 
kan nämligen förstås såväl som lag som evangelium. Lag blir det när 
man talar om Kristus som exempel. Evangelium blir det när männi-
skan förhåller sig till Kristus i trons, ordets och sakramentens gemen-
skap. I sin utläggning av Gal 3:27 hävdar Luther därför att begreppet 
"ikläda sig Kristus" innebär att man i dopet får Kristus till konung och 
broder. Gåvan från Gud är total återupprättad gemenskap med Kristus 
själv. Där har vi det evangeliska sättet att förhålla sig till ordet. 
Kyrkan som bärare och förvaltare av ordet och sakramenten får då 
betydelse för att människorna så att säga skall komma i besittning av 
                                                           
335 Østergaard-Nielsen, sid. 85. 
336 Østergaard-Nielsen, sid. 87-90. 
337 Østergaard-Nielsen, sid. 90 f. 
338 Østergaard-Nielsen, sid. 92-95. 
339 Østergaard-Nielsen, sid. 94. 
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relationen till Gud. Enl. Østergaard - Nielsen skulle därvid art. 5 i CA 
lika gärna burit överskriften "om kyrkan" i stället för att handla om 
predikoämbetet.340  

Ty kyrkan är  
 

det sted...hvor det levende ord lyder som et tilsagn til 
den enkelte.341  

 
Det är givet att det är kyrkan som är i en Babylonisk fångenskap och 
inte skriften, ty liksom Kristus intar sin plats i folkets gemenskap som 
konung och broder så intar kyrkan sin plats i samma gemenskap som 
evangeliets förkunnare.342  

Tolkningarna av artiklarna 5 och 7 i CA om kyrkans väsen kan 
dock leda till såväl extrem konfessionalism som extrem funktiona-
lism.343 Konfessionalismen tenderar att skapa en ny kyrka trots att 
detta helt avviker från CA:s syfte. Hos de lutherska reformatorerna 
finns ingen avsikt att bilda någon ny kyrka, utan endast att reformera 
redan befintlig kyrka.344 Se också inledningen till art. 7 i CA:  

 
Vidare lära de, att en helig kyrka skall äga bestånd till 
evärdelig tid.  

 
Å andra sidan tenderar funktionell tolkning att negligera kravet på 
innehållslig överensstämmelse i lära och förkunnelse.345 (Art. 7 : "Vida-
re lära de...") Precisering i innehållet av läran utgör igenkännbar grund 
för den enda kyrkans sanna gemenskap. Kanhända är Hembergs - 
Holtes - och Jeffners argument en viktig komplettering till polarisera-
de positioner som driver betydelsen av kyrkan och dess förvaltande av 
ord och sakrament åt alltför låsta former. Gentemot Østergaard - Ni-
elsens betoning av själva lärandet som definition av kyrkan måste ock-
                                                           
340 Østergaard-Nielsen, sid. 97. 
341 Østergaard-Nielsen, sid. 98. Se även Gensichen, Damnamus, sid. 39. 
342 Østergaard-Nielsen, sid. 98. 
343 Hemberg, Holte, Jeffner, Människan och Gud, sid. 162-164. 
344 Hemberg, Holte, Jeffner, Människan och Gud, sid. 163. 
345 Hemberg, Holte, Jeffner, Människan och Gud, sid. 163 f. 
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så kunna fastslås vad det är som lärs ut, så att institutionellt pågående 
lärofunktion som sådan inte ersätter innehållet i evangeliets fräls-
ningsbringande budskap. Att det levande ordet ljuder i kyrkan måste 
också innebära att folkets gemenskap är överens om och känner igen vad 
evangelium innebär.  

Gemenskapen kring ordet och sakramenten - gemenskap med de 
heliga tingen - är endast möjlig, enl. min uppfattning, om "tingen" så 
att säga är heliga - d.v.s. intimt förknippade med Gud utifrån över-
rensstämmelse med igenkännbar substantiell normativitet som går att 
finna vid "konsultation" av övergripande kritiska instanser bestående 
av skrift - bekännelser - renläriga fäder och kyrkomöten. Denna nor-
mativitet torde gå att ta till sig utifrån CA:s artiklar (som ett mini-
mum) där substansen går att känna igen vid konsultation av de över-
gripande kritiska instanserna, i varje fall utifrån ett evangelisktlut-
herskt perspektiv.  

Extrem konfessionalism som "motvikt" mot ensidig funktionalism 
blir då inte heller nödvändig eftersom igenkännbarheten i trons apo-
stoliska budskap är ett och detsamma överallt - alltså; en enda kyrka 
äger bestånd till evärdelig tid. Min uppfattning är att Luthers lära om 
relationen mellan Gud och människan, är en och densamma så länge 
ordet förkunnas och sakramenten förvaltas i sann överensstämmelse 
inom Kristi folks erkända gemenskap. Gemenskapen känns igen på 
överensstämmelse i ordets och sakramentens innebörd. Ett "ljudande" 
av vad som helst eller å andra sidan ett självutnämnt elitistiskt tolk-
ningsforum blir båda ställda åt sidan vid uppenbarelsen av Gudsfol-
kets erkännande av igenkännbart evangelium.346  

Østergaard - Nielsen säger också själv att endast den som erkänner 
en plats i den mänskliga (av Gud instiftade) gemenskapen är skickad 
att förkunna evangelium. Detta som uttryck för Luthers polemik mot 
svärmarnas insättande av tillfällighetspredikanter.347  

                                                           
346 Se även NT:s begrepp "λαοσ θεου" som motvikt mot "ετηνοσ". 
347 Østergaard-Nielsen, sid. 116 f. Se även Gensichen, sid. 90 där Luthers samlade 
avvisningsbeslut gentemot svärmeri, zwinglianism m.m. såsom framträdande ”irrlära-
re”. Med andra ord förkunnelse av ”vem som helst” kan leda till irrlära. 
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Summa: Elitistiskt tolkningsföreträde ger upphov till isolering och utanför-
skap i förhållande till den allmänneliga gemenskapen. Ensidigt "ljudande" för 
ljudandets och lärandets skull kan ge upphov till "ex opere operato"348 där 
innehållslöshet i värsta fall kan drabba om funktionen som sådan går före 
innehållet.  

Ordets betydelse som igenkännbar substantiell norm torde endast 
vara meningsfull om den leder till människans gemenskap med Gud. 
Gemenskapen med Gud står så att säga över tron som en subjektiv 
egenskap,349 därför att gåvan har sitt värde utifrån givaren och inte från 
mottagaren.  

Begreppet "tron allena" kan lätt förväxlas med "den troende allena" 
och då finns risk att förminska Guds betydelse i frälsningsskeendet för 
att istället göra frälsningen beroende av kvalitén på den troende. Se i 
detta fall också CA artikel 8 och uppgörelsen med donatisterna, där 
det rimligen måste antas att inte heller lekmännen eller den enskilde 
skall kvalitetsbestämmas när ämbetet inte behöver kategoriseras ut-
ifrån donatistiska värderingar. Se också CA art. 12 - där novatiansk 
inriktning på samma grunder måste avvisas; endast Gud kan "se kvali-
tén" hos individen - inte den religiösa organisationen. Tvärtom har 
Gud skänkt såväl ordet som sakramenten tillbaka till folket.350 "Jesus 
själv" är närvarande i Anden därför att folket i hans namn uttalar hans 
ord och utdelar hans gåvor.351 Då Guds gärning i ord och sakrament 
är kopplad till hans namn352 grundas gemenskapen med Gud på ett 
förhållande till Herrens namn och ord.353  
Sammanhanget "kyrkan" blir den storhet där den mänskliga gemen-
skapen är förpliktigad att i Jesu namn tala Guds ord och utdela Guds 
gåvor till var och en som tror.354 Guds gemenskap med människan 
fullkomnas när Gud därför upprättar total personlig gemenskap med 

                                                           
348 Heligheten består endast i kraft av ”handlingens utförande” utan att denna hand-
ling är kopplad till tro och relation mellan Gud o människan. 
349 Østergaard-Nielsen, sid. 101 f. 
350 Østergaard-Nielsen, sid. 105. 
351 Østergaard-Nielsen, sid. 111. 
352 Østergaard-Nielsen, sid. 105. 
353 Østergaard-Nielsen, 110. 
354 Østergaard-Nielsen, sid. 106. 
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människan såväl genom sitt ord som genom sina sakrament - där den 
troende inte i första hand erhåller egen kvalitet p.g.a. sin bekännelse-
handling utan tvärtom blir indragen i Guds egen gärning.355  Syftet med 
Kristi gärning måste därför vara att åt människan skapa personlig ge-
menskap med Gud och därför får ord och sakrament aldrig isoleras 
från Kristi gärning som egna specifika (eller rent av magiska) storheter. 
Ord och sakrament blir de endast i total förankring i Guds namn - ty 
det är i Guds namn som Kristi gärning på korset är fullbordad.356  

När så att säga Guds namn och ord knyts till kyrkan kopplas det 
också till den som deltar i den mänskliga gemenskapen med Gud (vil-
ket nämnts ovan).  

 
Til 'ordet' hører 'navnet', og derfor må ordet føres af 
den, som har mandat til at tale i Jesu navn.357  

 
Mandatet ligger, kan man säga, hos det allmänna prästadömet av alla 
döpta358 Dessa utgör "Guds folk" (jämför beteckningen "λαοσ θεου" i 
NT) och kyrkan är "gömd" i Gudsfolkets gemenskap då endast Gud 
vet vem som i sitt innersta vill tro.359 Det ämbete som förkunnar ordet 
och utdelar sakramenten är därför inte ett "ställföreträdarskap" gent-
emot andra människor utan snarare ett uttryck för "kyrkans känne-
tecken".360  

Därför har kyrkans ämbetsföreträdare, såväl präster som biskopar, 
sitt mandat från "det levande ordets förkunnelse" som är igenkännbart 
av Guds folk. Den som missbrukar detta förtroende, vem det än må 
vara, skall därför icke åtlydas.361 Kristus har kommit så nära sitt folk 
att inga åtskillnader eller "nivåer" behövs.362  

                                                           
355 Østergaard-Nielsen, sid. 106 och 109. 
356 Se Joh 19:30 ”Det är fullbordat” – Jesu ord på korset. 
357 Østergaard-Nielsen, sid. 109. 
358 Østergaard-Nielsen, sid. 116 och 119. 
359 Østergaard-Nielsen, sid. 117 f och 120. 
360 Østergaard-Nielsen, sid. 117 och 120 f. 
361 Østergaard-Nielsen, sid. 116. 
362 Østergaard-Nielsen, sid. 117. 
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Klyftan mellan kyrkan och folket uppstår när man blandar ihop "det 
skrivna ordet" med "det levande ordet".363 Det levande ordet befriar och 
levandegör medan ett förhållande till en skriven bokstav återskapar 
subjekt - objekt - förhållande och kräver blind lydnad och gärnings-
rättfärdighet. Detta därför att relationen mellan Gud och hans folk har 
upphört och ersatts av prestationsreligion där den som "fattat skriftens 
innebörd" bättre än andra också blir "bättre frälst". En sorts belöning - 
liknande: "duktig hund"!  

I sin grund är naturligtvis relationen Gud - människa grundad på 
kärlek, inte beräknande prestation. Därför är det viktigt att det är det 
levande ordet som kyrkan förmedlar till sitt troende folk. En huvud-
punkt för Østergaard - Nielsen är att evangeliet i första hand är en le-
vande röst som ljuder och hörs över hela världen.364 Ordet måste vara 
levande för att skapa och frambringa verklig gemenskap mellan den 
tilltalade och den, i vars namn ordet talas.365  

En fixering vid "skriftens ord" som en fastlåsning vid de i bibeln 
skrivna ordens absoluta överhöghet (jämför verbalinspirationsläran) 
måste stå tillbaka för evangeliets rena förkunnelse.366 Även om en pre-
dikant utsäger ord som inte står exakt formulerade i skriften men vitt-
nar om evangeliets budskap genom andra ord som står i överens-
stämmelse med det evangeliska sammanhanget, så är dessa ord lika 
mycket ett uttryck för hur kyrkan delaktiggör människorna i evangeli-
ets strävan att skapa och upprätta gemenskap mellan Gud och männi-
skorna. Ordet "ljuder" och sakramenten förvaltas i Jesu namn i den 
mänskliga gemenskapen lika mycket i dagens läge som det alltid har 
gjort.367 Därför blir evangeliet mer levande om det hörs och förmedlas 
ut till mänskligheten mot om evangeliet enbart betraktas som något 
enbart nedskrivet.368  

Kanhända kan man i detta finna en parallell till den av Irenaeus 
och Tertullianus formulerade sanningsregeln eller trosregeln, där kri-
                                                           
363 Østergaard-Nielsen, sid. 121. 
364 Østergaard-Nielsen, sid. 113. 
365 Østergaard-Nielsen, sid. 123. 
366 Østergaard-Nielsen, sid. 124 f. 
367 Østergaard-Nielsen, sid. 124. 
368 Østergaard-Nielsen, sid. 113. 
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terium fastslås för att skilja mellan huvudsak och bisak i skriften.369 
Den nutida tyska diskussionen om "die Mitte der Scrift" står då i linje 
med såväl fornkyrkans som Luthers ovan angivna teologi, och fram-
står i sig själv som legitim såvida "mitt - kriteriet" inte ges en alltför 
snäv innebörd som reducerar det av alla igenkännbara trosinnehållet 
eller godtyckligt skär bort skriven substans ur kanon (jämför också 
kyrkans polemik mot Marcion).370  

I enlighet med mitt ovan angivna förslag ger kanhända återigen en 
samstämmighet mellan skrift, normerande koncilier samt renläriga fä-
der/mödrar en solid grund att stå på för att ge det levande ordet dess 
totala och av alla helt igenkännbara legitimitet för att upprätta den 
sanna gemenskapen mellan Gud och hans troende folk. Även hos 
Lønning inskärps den intima förbindelsen mellan "ordets tjänare" och 
rätt förståelse av evangeliets huvudärende.371 Att detta "huvudärende" 
löper som en klar linje hos Luther från genombrottsperioden 1519 
fram till den stora kommentaren 1535 (vad gäller analyser av Galater-
brevet)372 pekar på en solid grund luthersk teologi valt att bygga på.  

Troligtvis får den betydande genomslag även hos den omgivande 
reformatoriska miljön. Med den grund Luther lagt att relation mellan 
Gud och människa är kärnan (och inte metafysisk spekulation) får 
detta givetvis konsekvenser för vad man är ute efter när man söker sub-
stans i den formulerade kanon.  

Som exempel kan nämnas att konkordieboken, redan med början i 
CA, erkänner Irenaeus som normativ instans i centrala lärofrågor.373 
Detta i så centrala frågor som Kristi person, nattvardsfrågan och påsk-
firandet. Min uppfattning är att det är omöjligt att ge Irenaeus denna 
centrala ställning utan att samtidigt ge normativitet åt det samman-
hang han var förbunden med: Polykarpos av Smyrna, Ignatius av An-
tiokia (via Polykarpos) och även Clemens Romanus (troligtvis såväl 

                                                           
369 Hemberg, Holte, Jeffner, Människan och Gud, sid. 52. 
370 Hemberg, Holte, Jeffner, Människan och Gud, sid. 52. 
371 Lønning, sid. 153 samt noterna 530 och 531. Se även Gensichen, sid. 161, där 
”viva   
vox euangelii utvecklas till ’ren lära’. 
372 Lønning, sid. 155. 
373 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sidorna 77, 98, 611 och 636. 
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genom Ignatius som Polykarpos) samt den därmed direkta linjen till 
aposteln Johannes och de övriga apostlarna.  

Frågan var gränsen skall dras när det gäller att söka normativ sub-
stans utifrån "des amtes des Euangelion" dras utifrån Luthers kanon-
kritik till sin spets. Följdriktigt pekar också Lønning på sambandet mel-
lan sann apostolicitet och kyrklig kontinuitet visavi evangeliets syfte 
att "driva Kristus".374 "Ministerium verbi" lever endast upp till sitt 
namn om det efterföljer apostlarna i denna strävan.375 I denna kontext 
återfinns Luthers "kanondefinition". Grunden för Luthers skriftprin-
cip blir således att "driva Kristus". Trogen sitt ideal väljer därför Lut-
her att välja skriftcitat utifrån dess förmåga att insättas i ett evangeliskt 
sammanhang. I sin utläggning av Magnificat av år 1521 citerar han 
därför ur "Tillägg till Ester" 4:16.376 Även om detta citat är aldrig så 
"apokryft" driver det utläggningen av evangelietexten framåt.  

"Det levande ordet" tar sig fram oberoende av vilka de formella 
källorna är. Tvärtom är det den renläriga och igenkännbara substan-
sen som förkunnar evangeliet. 

 
 

Sammanfattning av kapitel III 
 
Utan tvekan framträder olika syften under reformationstidevarvet, 
som avgör hur den fortsatta diskussionen om bibelkanons utformning 
skall förstås. Detta kapitel koncentrerar sig på den evangelisktlutherska 
tankeutvecklingen. I stället för att bara acceptera en samling "böcker 
av hög ålder" väljer Luther att studera de olika skrifternas idéinnehåll. 
Den centrala poängen blir att söka efter den kristna trons egentliga 
innebörd - det kristna kerygmat. Metoden blir att precisera det kristna 
huvudbudskapet genom att belysa olika textsamlingars inbördes förhål-
lande.  

                                                           
374 Lønning, sid. 159. 
375 Lønning, sid. 160. 
376 Löfström, Martin Luthers tolkningar av ”Magnificat”, sid. 51. 
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Det räckte inte längre att bruka lösryckta citat utan tvärtom måste de 
avgörande sammanhangen i skriften vara grunden för förståelsen av vad 
den kristna tron innebar. Om till exempel dunkla ställen i skriften 
bedömdes som otillräckliga i förhållande till kerygmat som helhet, så 
hade kerygmat överhöghet gentemot tolkningar som var dåligt under-
byggda - om än formellt byggda på skriftcitat.  

Luthers kritik mot böcker som inte tillräckligt "drev Kristus" eller 
framställde kerygmat på ett ofullständigt sätt, måste ha satt spår på 
den kommande kyrkliga debatten. Att konkordieboken avstår från att 
precisera vad som avses med "Skriften", tyder på att ett renlärigt citat 
från en kyrkofader eller ett koncilium betyder mer än lösryckta strofer 
ur bibeln. Att då försöka avgränsa "skriften" skulle innebära att renlä-
righeten hos koncilier, fäder, credo m.m. var betydelselös. Luthers 
Thorgaupredikan om credots betydelse för att alls kunna förstå den 
kristna trons mening, pekar hän mot en förståelse där kerygmat så att 
säga kan återfinnas "utanför" bibeln.  

Frälsningsbudskapet står för den (i skrift och tradition) omvittnade 
relationen mellan Gud och människan. Utan relation blir kerygmat 
hängande i luften som ett teoretiskt försanthållande utan reell bety-
delse. Gud verkar såväl i skapelsen, frälsningen som i den direkta rela-
tionen till människan - här och nu. Utan förankring i det sant mänsk-
liga,377 bortfaller Kristi gärning för mänskligheten och därmed finns 
inget engagemang från Guds sida att frälsa sin skapelse. Distansering 
mellan gudomligt kontra mänskligt och förnekelse av inkarnationen, 
innebär förlust av frälsningen. Ja, även Jesus skulle ha behövt en fräl-
sare om han inte vore Guds Son kommen i köttet.  

Att läsa in evangeliet i alla utsagor, såväl från skrift som från tradi-
tion, blir huvuduppgiften för den lutherska reformationen. Detta blir 
bestående även i den formella synen på skriften och användandet av 
densamma. CA bekräftar en normativitet där skriftens proberstensroll 
(som även gäller renläriga fäder m.m.) belyser funktionen hos de in-
stanser som betecknas "kanoniska". Alla läror och påståenden skall 
belysas och renas via denna "probersten" så att det kristna samman-
hanget framträder - tydligt och klart. Skriftens roll blir således att låta 

                                                           
377 Cöster, Människa bland människor, sid. 39. 
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kerygmat framträda med önskvärd tydlighet - såväl i förkunnelse som 
i bekännelse.  

Man kan säga att kerygmat framställes som "högsta övergripande 
norm". Utifrån denna norm skall även skriften brukas och hanteras. 
Med andra ord all skrift, tradition, renlärighet m.m. som bekräftar 
denna "norm" är användbara för att tydliggöra det igenkännbara 
kristna sammanhanget - om än i olika form och på olikartade ut-
tryckssätt. Användbarheten avgör kanons kvalitet, d.v.s. dess använd-
barhet i förhållande till normen - den norm som skall uttrycka det 
kristna budskapets centrala idéinnehåll, kerygmat.  

Att reformationstidevarvet (samt i mångt och mycket tiden före) 
nu pekar på behovet av klarläggande av vilka syften som är väsentliga 
för att förstå såväl trons innebörd som den kristna kyrkans mening, 
avspeglas även i förhållningssättet till kanon - såväl i normativ mening 
som utifrån sitt omfång. Tidigare bedömningsgrunder av helig skrift 
som till exempel hög ålder eller erkänd av många församlingar, får 
vika för en mer preciserad syn på vad kristendomen så att säga "egent-
ligen går ut på." Det av den evangelisktlutherska kyrkogemenskapens 
definierade norma normans, budskapet/kerygmat om frälsning genom 
tro på Jesu Kristi ord och gärning, är den högsta övergripande nor-
men. Utan denna norm - ingen igenkännbar kristendom.  

Även den "traditionella" kanonbildningen får "smaka på" denna 
övergripande norm. Kerygmat som det "raster" genom vilket allt mås-
te genomdragas, såväl kanon, kyrkoauktoriteten, m.m. ger en tydlig 
belysning av det faktum att också valet av en kanon i högsta grad är 
beroende av vilka syften som burit den traditionskultur där kanon - en 
gång - har blivit utvald.  

 
Belyst av reformationstidevarvet torde tesen vara bekräftad: kanons 
användbarhet är relativ i förhållande till de diskursiva praktikernas 
normativa syften. 
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Kapitel IV 

Kanonbildningens följder 
 
 
 

Som en följd av de återverkningar vilka reformationen och den pre-
reformatoriska utvecklingen skapat, finner olika kyrkobildningar an-
ledning att avgränsa det man anser vara grunden för den kristna tron 
och kyrkans liv. Post-renässansens tidevarv tar med sig frågeställning-
en huruvida man kan finna ett ursprung för kristen tro och, i så fall, 
hur detta skall avgränsas.  

Som ovan visats tar CA (och hela konkordieboken med den) inte 
ställning på det viset utan preciserar istället läronormen som bekräftas 
av Skrift, koncilier samt renläriga fäder. Den grekiskortodoxa traditio-
nen blir inte heller "drabbad" av renässansens problembildningar. 
Annat blir det för den romersk-katolska kyrkan och de reformerta 
traditionsbildningarna.  

 
Detta faktum finns anledning att belysa, samtidigt som kanonbild-
ningsproblematiken lyfts fram i sin helhet från reformationstidevarvet 
fram till nutid. 

 
 

Kanonbildningar som följd av reformationstidevarvet 
 

Om vi börjar med den romerska kyrkan, söker den svar även på frågan 
om relationen mellan skriften och kyrkan. Detta kommer till uttryck 
vid det Tridentinska konciliet, där katolska kyrkan bemöter reforma-
tionens problemställningar. Särskild uppmärksamhet ägnar jag åt Ses-
sio IV 8 april 1546 med överskrift: Decretum de editione et vsu sacro-
rum librorum. Där framkommer såväl beslut om avgränsning över 
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vilka böcker som ingår i "den heliga skrift" samt hur dessa skall an-
vändas.  

 
Konciliet anser sig i kraft av att vara den "apostoliska stolens" företrä-
dare378 och i kraft av sin sammankomst utifrån dessa premisser, vara 
de rätta bevararna av kyrkans sanna lära - såsom den via evangeliet av 
Guds egen Son, Jesus Kristus, förutsagd av profeterna, omvittnad av 
apostlarna samt av den heliga traditionen (min kursiv) via de rättroende 
fäderna - har överlämnats till kyrkan. Samhörigheten mellan de äldsta 
profeterna, via evangeliet och apostlarna fram till dagens läge (i kraft 
av traditionen) framkommer av sessionen och betonas.379 Kyrkans tro 
och moral framkommer också vid "lyssnandet till traditionen".380  

 
LISTA:  
Den lista som konciliet ställer upp anknyter till den "gamla allmänt 
brukade latinska utgåvan".381 Intressant (ur protestantisk synvinkel) är 
att ingen värdering i eventuella skillnader mellan GT och GT:s deu-
trokanoner verkar göras. (Endast Manasses bön saknas - i jämförelse 
med de "evangeliska" deutrokanonerna.) Vulgatan avviker dock från 
ortodoxa kyrkans användande av bland annat historisk Mackabéerlit-
teratur från LXX.382 Vulgatan kontra Septuagintan kontra Codexar 
kontra lokala fornkyrkotraditioner divergerar inbördes! NT avgränsas 
helt med de 27 kända böckerna (från Hippo år 393). Hebréerbrevet 
verkar av konciliet bli upplistat som paulinskt. Även här divergerar (av 
naturliga skäl) Vulgatan med såväl codexar som lokala fornkyrkotradi-
tioner (vilka än idag gäller inom den orientaliskt-ortodoxa kyrkan). 

Indirekt betoning av Hieronymus och Hippo-konciliet verkar vara 
signum för Tridentinums kanonavgränsning. Med andra ord kan kon-
stateras att Trient-konciliet valt en väg där påve Damasus I en gång 

                                                           
378 Concilium Tridentinum, sid. 17. 
379 Tridentinum,  sid. 17, 18. 
380 Tridentinum, sid. 18. 
381 Tridentinum, sid. 18. 
382 LXX innehåller även 3 Esra, 3 Mack, 4 Mack och PS 151 som tillägg till GT:s 
deutrokanoner. Se till exempel Ortodox Tidning där OT nr. 11 2005 avslutar en serie 
med dessa böcker under rubriken ”Den Ortodoxa Bibeln”. 
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stakade ut riktningen som uppdragsgivare åt Hieronymus, kanhända 
under influens av biskop Athanasios av Alexandria, Augustinus med 
flera. Jag finner dock att dessa avgränsningsbeslut (första gången pre-
senterade i Athanasius påskbrev cirka år 367) inte skall ses som pole-
mik mot andra fornkyrkotraditioner där avgränsningarna såg annor-
lunda ut redan från början. Se, som nämnts ovan, bland annat Efraim 
Syriern, codex Alexandrinus, Etiopiska ortodoxa kyrkan, Polykarpos-
traditionen i mindre Asien och andra liknande tradiitoner. Ingen av 
dessa traditioner är heretisk i förhållande till de andra.  

Frågan är därför om det går att läsa in ett "en gång för alla" avgö-
rande i 300-talets avgränsningsprocess "till vilket pris som helst"! I så 
fall är även Tridentinums avgränsningsbeslut att betrakta som "ett i 
mängden", i synnerhet om traditionslinjen som åberopas är hämtad 
från den fornkyrkliga mångfalden. Att en större del av kyrkan bekän-
ner denna "linje" innebär inte att andra traditioner för den skull är 
mindre värda. Här avgör inte "kvantiteten" utan den lokala fornkyrk-
liga traditionens inneboende "kvalitet" vad gäller tro och lära. Detta 
oberoende av hur kanonlistan har utformats inom respektive tradi-
tion.  

Tridentinum "garderar" sig också med att slå fast att Skriften ”står” 
i (och inom) den heliga Moder Kyrkan383 och såväl böckernas "beskaf-
fenhet" som användande bekräftas av biskoparna - vilket V:e Lateran-
konciliet, år 1515, stöder.384 Från denna princip får ingen avvika (utan 
att därmed också avvika från kyrkan).  

Utifrån den situation romersk-katolska kyrkan befann sig i p.g.a. re-
formationstidevarvet, har hon också försökt definiera sig själv. Om 
inte denna tidsepok utvecklat sig så som den gjorde, kan man alltid 
fundera över hur synen på samverkan Skrift-tradition-kyrka skulle ha 
sett ut inom den katolska kyrkan (även i våra dagar) utan påverkan 
från post-renässansens problembildningar.  

 
Avsaknad av tradition och med mer "avgränsande" attityd möter hos 
den radikala reformationen. Kanske kan man ändå se Heidelbergkate-

                                                           
383 Tridentinum, sid. 19. 
384 Tridentinum, sid. 20. 
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kesen (år 1563) som ett försök att så att säga "styra upp" de svärmiska 
yttringarna, då denna katekes som produkt av sammanställda arbeten 
från såväl Calvinsk som Zwingliansk samfundskultur bekräftar den 
reformerta teologin samt avgränsar densamma från svärmarnas subjek-
tiva influenser och därmed skapar en fastare grund för den radikala 
reformationen att stå på. Bland annat visar sig detta i kopplingar till 
symbola.385  

Redan med början i Strassburger-katekeserna via bland annat Cal-
vins arbeten söker dock Heidelbergkatekesen (samt de med denna 
katekes närbesläktade bekännelserna) formulera en soteriologi som i 
huvudsak grundas på bibeln.386 Grundandet i Guds Ord  

 
Wort Gottes ... heiligen Euangelio, welch Gott selbst an-
fenglich im Paradeiz hat offenbaret...  

 
bekräftas som vägen till frälsningen.387  

Då Heidelbergkatekesen uttrycker sig i dialogform, får den - i kraft 
av dialogen - tillgång till en arena där de källor som lägger grunden till 
denna katekes också ger bekräftelse av den tro katekesen vilar på.  

Där tridentinum sakligt framlägger och motiverar sambandet mel-
lan Skriften och traditionen, får man "kämpa sig igenom" Heidelberg-
katekesens "finlir" - tvärs igenom alla frågor och svar - innan en tydlig 
reformert bekännelsegrund framträder. Bland de talrika bibelhänvis-
ningar katekesen innehåller, citeras (såvitt jag kan se) endast GT och 
NT - alltså inte GT:s apokryfer.388 I förordet389 omnämnes, gång på 
gång, grundandet i "Guds Ord" som förutsättningen för katekesen  

 
... vnserer Christlichen Religion ausz dem Wort Gottes...  

 

                                                           
385 Der Heidelberger Katechismus, Einleitung, (förk. E). sid. LV. Texte, (förk. T.) sid. 
11 f och T. sid. 129. (Einleitung med romerska siffror vid sidhänvisning.)  
386 HeidKat, E: sid. VIII och XXXVIII .  
387 HeidKat, E: XXXVII. Se även E: LII – Bullinger, Die X Artickel kap. 1. Bibliche 
geschrifft. Se också Gensichen, Damnamus, sid. 136. (Worte Gottes.) 
388 HeidKat, T: sid. 1 – 52. 
389 HeidKat, T: sid. 2 f. 
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och dess spridande till kyrkans lärare, unga studenter och kyrkotjäna-
re. "Guds ära" och själarnas underdåninghet (under Gud) söker kate-
kesen att bekräfta genom sina ställningstaganden och via sin publice-
ring.  

Varken i själva Heidelbergkatekesen eller i de kompletterande kate-
keserna har jag funnit någon exakt lista, utan som avgränsningsdefini-
tion verkar dessa skrifter peka på vilka bibelböcker som gäller genom 
att endast hänvisa till de bibelböcker som så att säga får vara med som 
stöd för att bekräfta katekesens resonemang och ställningstaganden. 
Poängen torde vara att katekesen vilar på just - "Guds ord". De kom-
pletterande katekeserna fastställer, kort och gott, att endast Gamla och 
Nya Testamentet är helig skrift och Guds ord:  

 
... Was ist die heilige gschrifft? - Das alt und nüw Testa-
ment.390  

 
Till detta kan tillfogas att Zwingli - lärjungen Heinrich Bullinger arbe-
tar med avgränsningsfrågor angående GT och NT gentemot apokryfer 
för att formulera "skriftens substans" i förhållande till trons grunder.391 

På mig ger dessa avgränsningar intryck av att vara påverkade av till 
exempel humanisternas språkforskning. Vissa skrifter blir tydligen 
"apokryfa" för att de inte existerar på hebreiska. Trots att LXX är för-
ankrad i judisk kultur redan cirka 300 f. Kr. verkar grekiskan endast 
godkännas som legitimt grundspråk för NT. Kanhända att den ka-
nonavgränsning som den fariséiskt - rabbinska kulturen inledde vid 
Jamnina (cirka år 110) också har påverkat. Varför den reformerta kyr-
kan så att säga tänker "senjudiskt" har jag ingen förklaring till - para-
doxalt nog gäller denna koppling än idag, i till exempel amerikansk 
evangelikalism. 

Där såväl Rom som Wittenberg tänker i bredare perspektiv, väljer 
kommande reformert och frikyrklig tradition att "en gång för alla" 
exakt avgränsa vad "gud har sagt och inte sagt" genom dessa gräns-
dragningar. Heidelbergkatekesens hantering av Credo Apostolicum 

                                                           
390 HeidKat, T: sid. 91. Se även T: sid. 57, 59 och 119. 
391 HeidKat, E: LIV Se också E: LII, ovan. 
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Romanum verkar inte kunna förändra denna process. I många fall 
försvinner också symbola ut ur den reformerta - pietistiska - frikyrkliga 
traditionen.  

 
Som kontrast framträder Konkordieformeln (cirka år 1577) där visser-
ligen  

 
... Gamla och Nya testamentets profetiska och apostolis-
ka skrifter... är "domare" men såväl symbola som CA ... 
vår tids symbolum... 

 
samt alla Konkordiebokens bekännelseskrifter (med tillhörande heliga 
koncilier samt renläriga fäder och Apologins citat ur "apokryfer" in-
går) är  

 
... trosvittnesbörd...som visa, huru med avseende på om-
stridda frågor den heliga Skrift tolkats och förklarats i 
Guds kyrka under olika tider av de då levande och huru 
mot densamma stridande läror förkastats och för-
dömts.392  

 
Konkordieformeln motiverar detta med att peka på hur "villolärare 
och kättare" framträdde redan under apostlarnas tid och att alla gamla 
skrifter, symbola m.m. då måste tjänstgöra som "vittnen" för att ge en 
sann bekräftelse av hur den apostoliska läran är bevarad. För mig 
framstår detta som ett bevarande av såväl Skrift, tro, kyrka, bekännelse 
och tradition - om än ur ett s.k. protestantiskt perspektiv.  

Fortfarande finns ingen "exakt lista" på profetisk och apostolisk 
skrift, vilket inte heller behövs då trons grunder bekräftas av samhö-
righeten skrift - bekännelse - lära (vilket tidigare utretts ovan). Trots 
anstormning av "avgränsningsläror" anser jag att det lutherska arvet i 
huvudsak bevaras genom denna bekännelse. Konkordieformeln säger 
därför:  

 

                                                           
392 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sid. 499 och 500. 
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Efter denna här ovan angivna norm (min kursiv) böra alla 
läror prövas och vad som befinnes strida däremot bör 
förkastas och fördömas såsom stridande mot vår enhälli-
ga förklaring av vår tro.393  

 
Tydligare än så kan väl knappast skriftens relation till normativitets-
begreppet beskrivas. Alltså: utan normativitet finns ingen förståelse av 
skriftens innebörd.  

Här framkommer tydligt att skriftens primära roll är att pröva alla 
läror (Jämför 1 Joh 4:1-6). Läran renas därför mot skriften såsom en 
probersten.394 Proberstenen är en skiffersten som förr användes för att 
avgöra guldets karathalt. Via en katalysatorisk process mellan syra - 
guld - proberstenen, framkom en färg som avgjorde kvalitén. Trots att 
stenen i sig själv är svart (d.v.s. "ingenting") har den som katalysator 
totalt avgörande förmåga att redovisa guldets kvalitet. Man kan säga 
att läran om tron på Gud är guldet medan skriften är proberstenen 
som ger läran dess rätta färg. Vi tror med andra ord på läran - inte 
"skriften".395  

Konkordiebekännelsen visar på detta vis att tron står över allehanda 
"instruktioner". Det går inte att läsa skriften som en sorts handled-
ning396 utifrån något slags "det står skrivet" - tänkande, i varje fall inte 
utan ett betydande godtycke och i sämsta fall utan förankring i själva 
tron. Bekännelsen (utifrån skrift, symbola, kyrkans förkunnelse, renläri-
ga gamla författare m.m.) blir en spärr mot föreställningen om kyrkan 
som en "de utvaldas inbördes beundran" (mitt uttryck) och leder i 
stället fram till den heliga gemenskapen som dels är allmännelig och dels 
är gemenskap med just det heliga.397 Nåden i Gudsrikets manifestation 
uttrycks just genom att det endast är i gemenskap med det heliga (de 
heliga tingen) som allmänneligheten bekräftas och fullkomnas. Ty 
endast i gemenskap med Gud får vi sann och oförställd gemenskap 
med våra medmänniskor såväl som med oss själva. Gemenskapen blir 
                                                           
393 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sid. 500. 
394 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sid. 500. 
395 Eriksson, Tolkning för livet, sid. 115 f. 
396 Cöster, Skriften i verkligheten, sid. 123 f. 
397 Cöster, Människa bland människor, sid. 9. 
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då sann för alla som vill ha gemenskap med Gud och de heliga tingen 
- d.v.s. tron.  

Skriften kan därför aldrig användas som en "fusklapp" för att så att 
säga komma före alla andra. Skriften blir istället så mycket mer kraft-
full och normerande när den leder kyrkan och Guds folk 
(Λαοσ Θεου) fram till bekännelsen. Alltså: skriften leder fram till be-
kännelsen som bekräftelse på Gudsfolkets tillhörighet till Gud.  

Grunden till ett avgörande vägval, vad gäller skriftens normativitet, 
börjar här läggas till följd av post - renässansens reformatoriska hän-
delser under 1500 - talets omvälvningar. Vägvalet består dels av dem 
som på olika vis så att säga stannar kvar i kyrkans allmänna sätt att 
förhålla sig till samspelet mellan skrift och tradition - och å andra si-
dan de som genom att exakt och definitivt avgränsa trons innehåll 
också så småningom finner helt andra sätt att använda sig av skriftens 
ursprungliga budskap och innehåll. Till de förra bör räknas de orto-
doxa och katolska samt evangeliskt/lutherska kyrkornas begreppsvärld 
- till de senare räknas de reformerta och av den radikala reformationen 
skapade samfund, där även pietismen och kommande frikyrklig tradi-
tion inräknas.  

 
Tilläggas skall att även om den anglikanska reformationen utifrån ”the 
Thirty-Nine Articles of Religion” (år 1571) genom sina kanonlistor 
utgör ett skolexempel på en påverkan från reformationstidevarvets 
avgränsningsfrågeställningar,398 det ändå måste anses som dessa söker 
allmänkyrklig kvalitet genom att i övrigt (i sina bekännelser) identifie-
ra sin kyrkokultur utifrån det traditionshistoriska perspektivet - vilket 
kommer till uttryck i deras tro och liv ännu idag. Komplexiteten hos 
den Anglikanska kyrkans sätt att förstå kanons normativitet, får be-
skrivas utifrån dess historiska förankring såväl i anglo-katolska som i 
reformerta begreppsvärldar.  

Den dialektisk-pragmatiska hållningen399 låter spänningen mellan 
allmänkyrkligt kontra reformert förbli oupplöst. Såväl de ”39 artiklar-

                                                           
398 Molland, Konfesjonskunnskap, sid. 163 f. Se även Higham, Catolic and Reformed, 
sid. 12. 
399 Wand, Anglicanism in history and today, sid. 227 f. 
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na” som ”the Prayer Book” har från Tudortiden hört till ”anglikanis-
men” med alla dess inneboende spänningar.400 Sedan James I stadfäste 
dessa skrifter som inofficiell kyrkolag – har de behållit sin roll inom 
den Anglikanska kyrkan.401  

Spänningar i synen på bibelöversättningen ledde fram till ett kung-
ligt beslut om en teologiskt reflekterad översättning, för att balansera 
en allt för strikt ”protestantisk” hållning i synen på hur skriften skulle 
tolkas.402 Därför finns GT:s apokryfer tillgängliga som etiska och upp-
byggliga skrifter – dock ej som läromässiga. Anglikanska kyrkan går 
”via media” mellan Rom och Genéve i denna skriftanvändningsfrå-
ga.403 Anmärkningsvärt är också de anglikanska försöken att ena evan-
gelisk-luthersk och reformert kristendom till en gemensam bekännelse 
och avgränsning.404 En strävan som måste betraktas som grundlös, 
med hänsyn till de avgränsningar redan Luther genomfört gentemot 
zwinglianerna med flera. 

Summa: Efter reformationen står ett antal kyrkor på olika sätt kvar i 
sambandet evangelium (skrift) - tradition (tro o kyrka), medan en ny "gren" 
skapas där enbart "exakt avgränsad bokstav" utgör grunden för kristen tro, 
ibland med subjektiva utgångspunkter som enda referensram i förhållande till 
den normerande avgränsningen och dess i detalj reglerade omfång - "wort 
gottes".  

Då Luther framtvingat en definition (på ett eller annat sätt) av be-
greppet "kanon der Heiligen Schrift", då hans skriftkritik blir polemisk 
bakgrund till Tridentinum405 där begreppet ”Helig Skrift” anses vara 
de böcker som "bärs upp av den helige Ande" till skillnad från Lut-
hersk definition som (med rätt eller orätt) anses vara att "Helig Skrift 
är alla vittnesbörd som bärs upp av rättfärdiggörelseläran", uppstår 
också ett vägval hur man skall avgränsa "Wort Gottes" på ett sätt som 
inte funnits tidigare. Frågan är om med "Guds Ord" skall anses all 
samlad skrift (och av resp. kyrka godkänd sådan) gäller - eller om i 
                                                           
400 Higham, sid. 20. Molland, sid. 164 f. 
401 Higham, sid. 42.  
402 Higham, sid. 40. Wand, sid. 98. 
403 Molland, sid. 163. 
404 Gensichen, Damnamus, sid. 128 f. 
405 Lønning, sid. 178 f. 
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första hand det som "Gud talar till den kristnes hjärta" gäller som 
"Wort Gottes".406  

Än i denna dag ser vi hur olika val olika kyrkotraditioner gjort i 
denna fråga (se ovan) trots att Luthers fråga från början var huruvida 
frälsningen hör ihop med tron eller inte - alltså inte bara en slags ”in-
struktionsboksfråga” som somliga förvandlat skriftförståelsen till, såväl 
i kyrkolivet som i den enskildes kristna utövning.  

Den evangelisktlutherska reformationen för också vidare den lut-
herska huvudtanken i tidiga bibelutgåvor, till exempel biskop Peder 
Palladius danska bibelutgåva från 1557 vad gäller förklaring av enskil-
da bibelböcker407 där såväl Palladius som Melanhchton själv (i ett för-
ord till utgåvan) bibehåller synen på de enskilda böckernas betydelse 
utifrån tron på Guds rättfärdighet. Där Tridentinum, och indirekt - 
fast med andra konsekvenser - den reformerta kyrkan, tvingas bilda 
front mot såväl Luthers som humanisternas kanonkritik408 utifrån en 
formalistisk eller formaliserande tendens i sin utformning av kanon, 
där slår i stället den lutherska kyrkan fast sin kontroversposition inför 
kommande ortodoxi och kyrkoutveckling.  

En ironi kan tyckas är att där sola scriptura - begreppet i reformato-
risk mening alltid skall relateras till tron på rättfärdiggörelsen används 
samma sola scriptura - begrepp av tridentinum och de reformerta till 
att formalistiskt bekräfta en given avgränsning.409 Begreppet "Skriften 
allena" får utifrån dessa olikartade utgångspunkter helt olika följder för 
all kommande kristenhet. 

Tydligen påverkar motreformationsskeendet kommande lutherska 
teologer mot en mer formaliserad ståndpunkt såväl konfessionellt som 
skriftutläggningsmässigt.410 Brenz och Chemnitz strävar efter såväl 
minimalistisk avgränsning som att vidareutveckla luthersk tradition.411 
Under vägen fram till ortodoxins inträde (där man söker fixera posi-
tionerna) påverkas utvecklingen av motreformationsskedet, samtidigt 
                                                           
406 Lønning, sid. 185. 
407 Lønning, sid. 196. 
408 Lønning, sid. 197 f. 
409 Lønning, sid. 197. 
410 Lønning, sid. 213. 
411 Lønning, sid. 199 f. 
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som primitiva inspirationsläror börjar ta form. Via Johann Gerhard 
framkommer ett "behov" av att komma till ro med 1500 - talets ka-
nonkontrovers för att på så sätt enklare kunna försvara och bevara 
rättfärdiggörelseläran.412 Gerhard tonar ner Luthers kanonkritik och 
söker på så sätt bekämpa motreformationens kritik utifrån dess egen 
begreppsvärld.413 Skriftinspirationstankar från Flacius tar form hos 
Gerhard utan att för den skull ta bort tron på att Gud själv uppenba-
rat sig för vissa människor och att den direkta uppenbarelsen är primär 
i förhållande till Skriften.414 Även hos ortodoxin är Kristus bibelns 
kärna, men en förskjutning från Luthers tid är tanken på att bibeln 
uppenbarar en detaljerad lära.415 Ingebrand visar också att ortodoxin 
inte, för den skull, är främmande för allegorisk tolkning när det hand-
lar om individens andliga utveckling visavi bibeltolkningen. Gerhard 
förutsätter också kyrkofäderna i sin argumentation. Väldigt vanskligt 
är det att veta huruvida ortodoxins verbalinspirationslära leder till 
samma konsekvenser som den reformerta.416  

Hur som helst, diskussionen om bibelns omfång och innehåll blir 
mindre aktuellt inom lutherdomen.  Ett slags "slutstreck" drar David 
Hollaz vid 1700 - talets början vad gäller distinktionen kring de dis-
kussioner som förts om kanons innehåll inom den lutherska traditio-
nen.417 Med andra ord tar det drygt 100 år efter reformationens dog-
matiska slutpunkt (med Konkordieformeln) innan kanon kan "avgrän-
sas" i evangelisk mening, och detta då utifrån helt andra historiska 
förutsättningar.  

Därför kommer det snart andra vindar in i den teologiska debatten. 
Redan Johan Salomo Semler bekräftar utifrån sin professur i Halle 
hur den evangeliska ortodoxin så att säga förutsätter det som skulle 

                                                           
412 Lønning, sid. 209. 
413 Lønning, sid. 210 f. 
414 Ingebrand, Bibeltolkningens problematik, sid. 174 f. 
415 Ingebrand, sid. 185. 
416 Ingebrand, sid. 173 – se anm. Ang. Calvin; Institutio religionis christianae, 1543, 
utifrån vilken sedermera reformerta teologer utvecklar en konsekvent inspirationslära. 
Se även ovan, Heidelbergkatekesens hävdande av evangeliets ursprungliga himmelska 
tillvaro vilken bringats åt människorna till Guds ära. 
417 Lønning, sid. 212 f. 
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bevisas.418 Dels kullkastar han verbalinspirationsläran som uppkom-
men utifrån behovet att frondera mot Tridentinum. Semler pekar 
även genom bibelargument på hur apostlarna inte själva använder sig 
av verbalinspiration utan tvärtom genom den direkta upplevelsen och 
erfarenheten av Kristus. 

En återgång till Luthers kanonkritik kanske man kan uppfatta i 
Semlers "Abhandlung von freier Untersuchung des Canon" (från år 
1771 - 75).419 Han pekar på ortodoxins godtycke i detta sammanhang. 
Det har helt enkelt inte funnits någon avgränsad, oföränderlig och 
verbalinspirerad kanon från kyrkans begynnelse (min kursiv).420 Inge-
brand skriver:  

 
Historien visar, att den av ortodoxien godtagna kanon 
växt fram först så småningom. Kristendomen var icke 
under de första århundradena beroende av ett bestämt 
antal kanoniska skrifter. Flera bibelböcker till exempel 
Hebréerbrevet och Uppenbarelseboken har i flera kyrko-
provinser varit omstridda ända in på 1000 - talet. Å 
andra sidan saknas i den kanon, som ortodoxien utgår 
ifrån, flera skrifter som under äldre tider på många håll 
räknats till kanon, till exempel Hermas Herde och Bar-
nabasbrevet. Vi möter här ett exempel på, hur Semler ut-
ifrån sin sin historiska syn undergräver den absoluta 
norm ortodoxien uppställt. Föstår man kanonbegreppet, 
kan icke en tillfälligt sammansatt kanon utrustas med så-
dana egenskaper, som ortodoxien tillskriver den. Själv 
tolkar Semler kanons uppkomst som resultatet av ett 
praktiskt behov. Det visade sig så småningom nödvän-
digt, att få en måttstock för vad som var sann apostolisk 
förkunnelse. Man avsåg dock aldrig att fastställandet av 
kanon skulle innebära, att den i alla sina detaljer var för-
pliktande för den kristne. (Min kursiv.)  

                                                           
418 Ingebrand, sid. 190-193. 
419 Ingebrand, sid. 249 – not 8. 
420 Ingebrand, sid. 190 f. 
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Auktoriteten hos Skriften hör i stället samman med innehållets karak-
tär – dess ”testimonium spiritus sancti internum.”421  

Att skriften i pedagogiskt syfte bär på en anpassning till den samtid 
människor levde i på NT:s tid - en ackomodationsteoretisk skriftsyn - 
motiverar Semler utifrån 1 Kor 9:20 ff, där Paulus anpassar sig till 
såväl jude som icke-jude utifrån deras förutsättningar.422 Att då betrak-
ta Skriften som en färdig och tillrättalagd produkt blir utifrån detta 
synsätt orimligt.  

Från bland annat denne 1700 - talsteolog visar Ingebrand hur ut-
vecklingen sedan går vidare mot den kommande modernistiska teolo-
gin, men där grunden för en mer realistisk förståelse av bibelns upp-
komst och funktion (utifrån en mer komplicerad process) redan lägges 
hos den post-ortodoxiensiska perioden.  

De dogmatiska grunder Luther och reformationstidens teologer 
lägger för skriftförståelsen verkar här återkomma, om än i samklang 
med en mer vetenskapsinriktad bibelforskningstradition. Förståelsen 
för såväl kulturkontextualitet samt rent mänskliga behov och förut-
sättningar verkar här få utrymme - till skillnad från mer statiskt fixera-
de normativitetsföreställningar.  

Vägen till modernismens tolkningsmetoder ligger, redan nu, öp-
pen. Samtidigt stakas vägen ut för övriga kyrkotraditioner att utveckla 
sina normativa bibeltolkningsprinciper, i reformert och senare frikyrk-
lig tradition strikt avgränsade - i katolsk såväl avgränsad som tradi-
tionsrelaterad - i ortodox outtalat avgränsad men starkt traditionsrela-
terad. I evangelisk-luthersk mening karaktäriserad utifrån relationen 
Skrift - bekännelse - tro, där det blir ointressant att formulera en  

 
… artikel som behandlar Skriften som sådan, dess om-
fång, inspiration och egenskaper.423   

 

                                                           
421 Ingebrand, sid. 193. 
422 Ingebrand, sid. 198. 
423 Gerhardsson/Persson, Kyrkans bekännelsefråga, sid. 132. 
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Förgäves får man leta efter någon sådan ”artikel” i såväl CA som övri-
ga normerande evangeliska bekännelseskrifter. Det verkar som orto-
doxins försök att hantera motreformationen genom att så att säga 
spegla sig i den vad gäller skriftsynen, upphävs i.o.m. den begynnande 
modernismens landvinningar (Semler med flera.) Dogmatiskt skulle 
detta ha varit ogenomförbart om inte grunden redan var lagd i konkor-
dieboken.  

 
Så mycket är tydligt att man i de miljöer, där dessa be-
kännelseskrifter (de lutherska) kom till inte uppfattar till 
exempel frågan om gränsdragningen mellan bibeln och 
andra skrifter som något viktigt problem.424  

 
Guds Ord är i första hand något man hör för att så befrias från skuld 
och från det onda. Evangeliet är ordet, dopet, nattvarden, boten (och 
uppbyggelsen) - där syftet är Guds vilja att bringa frälsning och upprät-
telse till mänskligheten.425 Evangeliets mångahanda former är i grun-
den ett och detsamma; och just detta evangelium blir således normen 
och det yttersta kriteriet på kristen tro.426  

Därför finns det skäl att undra varför andra kyrkotraditioner, gång 
efter annan, kommit att påverka såväl bibelsyn som bibelutgåvor 
m.m. inom den evangeliska traditionen. Ortodoxins avgränsningsfrå-
geproblematik har, helt enkelt, inget med ursprunglig evangelisk-
luthersk normativitetsdistinktion att göra - i varje fall inte enligt dess 
normerande bekännelseskrifter.  

Min fråga blir då: när bibelsynsfrågor diskuteras i olika samman-
hang, varför det då så sällan blir utrymme för den evangelisktlutherska 
normativitetsdistinktionen - t.o.m. i de s.k. lutherska sammanhangen? 
Hur denna fråga skall lösas, får bli forum för en annan avhandling. 

 

                                                           
424 Gerhardsson/Persson, Kyrkans bekännelsefråga, sid. 132. 
425 Gerhardsson/Persson, Kyrkans bekännelsefråga, sid. 133 – se bland annat förf. 
tolkning av Confessio Schmalkadicum. 
426 Gensichen, sid. 44, 48, 76 f. (Där såväl Luther som CA avgränsar utifrån evangeli-
ets auktoritet.) 
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För att visa hur reformert skriftsyn påverkat även den lutherska dis-
kursen skall dock ett särfall inom den reformerta grenen ägnas viss 
uppmärksamhet: fundamentalismen. Dess sätt att förhålla sig till 1500 
- talets skriftavgränsningsbegrepp som "Guds normerande ord" är värt 
en egen presentation. Detta inte minst för att peka på konsekvensen av 
alltför kategoriska avgränsningsprinciper. 

 
 

Fundamentalism 
 
Även om begreppet "fundamentalism" fick sin förankring i modernt 
språk via den amerikanska bokserien The Fundamentals under åren 
1910 - 1915427 så torde begrepp som söker precisera sökandet efter en 
s.k. fundamental grund att bygga kristen tro på, gå längre bakåt i ti-
den.  

Ett uttalande från G. Meignan, kardinal av Tours, daterat till cirka 
1856 uttrycker sig sålunda:  

 
... om bibeln innehåller de mest osannolika historier, så 
upphör den att vara just bibeln.428  

 
Kardinalen varnar för tolkningar av bibelns mytologiska berättelser så 
att dessa framställer skriften som "osann" om inte även mythos tolkas 
bokstavligt.  

Av tidigare resonemang i denna avhandling torde det inte vara 
svårt att se en linje från nominalismens och korstågstidens påverkan 
från islam som via renässansen och kalvinismen undan för undan 
fixerar ett föreställningskomplex, där sedan pietism, frikyrklighet och i 
nutiden amerikaniserad evangelikalism landat i en fundamentalistisk 
projicering på ett utvalt antal skrifter - där all sanning om tillvaron 
ryms och så att säga förvaras.429  

                                                           
427 Barr, Fundamentalism, sid. 2. 
428 Barr, sid. 68. 
429 Eriksson, Tolkning för livet, sid. 116. Cöster, Skriften i verkligheten, sid. 119 f. 
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Mer eller mindre dyker detta upp i alla kyrkobilningar men ändå rejält 
"utblandat" med traditionshistoriska utgångspunkter och tolknings-
normer. Inte heller den evangeliska ortodoxins eller katolska kyrkans 
verbalinspirationsteorier kan mäta sig med denna "fixering" vid "det 
exakt avgränsade gudsordet".  

Utan att framstå som alltför sarkastisk, verkar avgränsningsfunda-
mentalismen ha fastnat för Athanasius-kanon från år 367 (upprepad 
av Hippo-konciliet 393) vilket endast återger en del av den samlade 
fornkyrkans kanonförståelse - vilket ovan tydligt redovisats - låt vara 
en kanondefinition som samlat en majoritet bakom sig, efter mycket 
om och men i nästan tusen år.  

I ett totalekumeniskt perspektiv finns dock risken att denna "exak-
ta" avgränsning av vad Gud sagt och inte sagt, till slut framstår som 
godtycklig - inte som avvisande av majoritetens tradition i sig, men 
väl som avvisande i förhållande till andras minst lika godtagbara tradi-
tioner. Detta därför att avgränsningen aldrig har syftat till att "stänga 
ute" evangeliets vittnesbörd från andra lika godtagbara källor och tra-
ditioner samt att minoritetskyrkornas avvikande kanonavgränsningar 
är lika rimliga utifrån det fornkyrkliga normativitetsperspektivet. I så 
fall kunde den nuvarande "exakta" avgränsningen lika gärna byggt på 
till exempel Efraim Syrierns kanon eller Etiopiska kyrkans kanon - 
och ändå varit normativ utifrån ursprungligt kristet perspektiv.  

Godtyckligheten består därför i att fundamentalismen övergivit 
fornkyrkans normativitetsprinciper och därmed förklarat den forn-
kyrkliga mångfalden som stående utanför kristen tro eller avvikande 
från "vad gud har sagt". Viktigt därför att alltid återvända till det fak-
tum att ingen lokal kanonavvikelse var schismatisk i förhållande till 
kyrkans väsen - kyrkans tro avgjorde respektive skrifts kvalitet, inte 
antalet som sådant. Att fundamentalismen så att säga har hela forn-
kyrkan emot sig är inte så litet problematiskt. Tvärtom missar man sto-
ra delar av den apostoliska förkunnelsen. Historielöshet samt okun-
skap om den äldsta kyrkans bredd och tankedjup, måste innebära all-
varliga teologiska brister i tillämpningen av - just - kristen tro. 

Vad får vi då som resultat av denna "fixering"? James Barr uttrycker 
sig på följande vis:  
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För fundamentalismen är bibeln mer än en källa för att 
verifiera deras religion...faktum är att bibeln är själva 
centrum av religionen... (min översättning)430 

 
Barr verkar anse att bibeln så att säga blir mer betydelsefull än t.o.m. 
Kristus i den praktiska tillämpningen; Kristus, frälsaren, finns i himlen 
- bibeln, som guds exakta ord, finns tillgänglig och nåbar här och nu. 
Inte helt fel är det när bland annat katolska kristna uppfattar bibeln 
som "frikyrklighetens sakrament". Svårigheter uppstår dock när ”ofel-
barhetsprincipen” skall tillämpas. Det faktum att skriften inte får in-
nehålla något "fel"431 leder ofta till komplicerade harmoniseringsför-
sök432 där alla utsagor skall "stämma" med den etablerade naturveten-
skapen och kronologisk historieskrivning. Detta trots att de stora kyr-
kotraditionerna inte finner budskapet "osant" därför att det utrycks 
till exempel i mythos eller utifrån tidsepoker med annan verklighets-
förståelse.  

I Genesis blir det till exempel svårt att förklara hur Kain - efter för-
visningen - dels kan bli dödad av vem som helst, dels skaffar barn med 
en kvinna av ett helt annat folk om man samtidigt måste hävda att inga 
andra människor har existerat vid denna tidpunkt som inte är födda 
av Adam och Eva (se Gen kap. 4).  

Många harmoniseringsförsök av detta slag tar också bort mångfal-
den i skriftens uttryckssätt; poesi, mythos, kronologier, teologiska ut-
sagor, böner m.m. blir "utjämnade" och drivs mot uniform likriktning 
- vilket strider mot skriftordets litterära rikedom.  

Kopplingen till nordamerikansk kultur (som läses in i skrifttolk-
ningen) verkar vara följdriktig utifrån det faktum att många ”biblicis-
tiska” riktningar flydde Europa för att finna en fristad i den ”Nya 
världen”. Genom att "bibeln ensam" blev grunden för kristen tro, kol-
liderade detta med de europeiska kyrkotraditionerna där katoliker 
(och ortodoxer) anser att en tolkning av bibeln utan kyrkans auktoritet 

                                                           
430 Barr, sid. 36. 
431 Barr, sid. 40. 
432 Barr, sid. 55-59. 
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saknar värde och kan leda vart som helst.433 På samma sätt krockar 
biblicismen med Confessio Augustana (och hela Konkordieboken) 
eftersom denna bekännelse förutsätter symbola, renläriga fäder och 
koncilier för att ”rätt förstå” evangeliet så som skriften och den apo-
stoliska predikan uttrycker det.  

Även Calvinismen framstår som mer europeisk gentemot den strikt 
evangelikala och amerikaniserade kristendomstolkningen som, undan 
för undan, utvecklats i USA via traktatsällskap och t.o.m. främmande 
religioner (Mormonerna, Jehovas Vittnen med flera) där faktiska lik-
heter dem emellan kan redovisas vad gäller förhållningssättet till skrift-
läsning och skriftförståelse - trots deras inbördes olikheter.  

Förkärleken till de eskatologiska frågorna knyts ofta till millennia-
ristiska spekulationer434 som från 1800-talets början och framåt satt sin 
prägel på den nordamerikanska kyrkokulturen. En sorts "kontroll" 
över såväl det förflutna som kontroll över framtiden läses in via tolk-
ningar av såväl gammal - som nytestamentlig apokalyptik. Likt No-
stradamusprofetsior förutsäger skriften nutida politiska manövrer där, 
så smånigom, det stora slaget vid Harmageddon i det "sionist-
evangelikalt" skapade Israel påskyndar Kristi återkomst och den ytters-
ta domen. Naiv apokalyptik i "left-behind" och liknande rörelser, sät-
ter igång fantasin och, tyvärr, även dödsskräcken hos dem som inte 
innehar "rätt tro". 

Det orimliga i att bibeln enbart skulle vara skriven för just ameri-
kanska 1900-tals förhållanden, tas ringa hänsyn till. Att millenniaris-
men dogmatiskt avvisas av de stora kyrkotraditionerna,435 uppmärk-

                                                           
433 Barr, sid. 106. 
434 Barr, sid. 190 f. 
435 Kanhända Uppenbarelsebokens milleniarism i själva verket är en polemik riktad 
mot heretikern Kerinthos, som lärde ett jordiskt ”kristi” tusenårsrike med mat och 
dryck samt fester och sexuell hedonism. Upp 20:1-10 Härleder istället skeendet till 
martyrerna som ställs i kontrast till domen över djävulen och ondskan. Som motord 
till Kerinthos uttrycks i så fall martyriet utifrån milleniaristisk symbolik. Se Eusebius 
Kyrkohistoria III:28, där uppgifter om konflikten mellan johanneskyrkan kontra ke-
rinthismen föreligger redan under tidigt 100-tal (kanske t.o.m. under Sebedaidens 
egen tid). Se också CA art. 17 och konfutationens bejakande av densamma! 
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sammas inte heller. Arenan framstår därför som i huvudsak nutidspo-
litisk i stället för rent soteriologisk.  

Förlåt ironin i konstaterandet att Israel-Palestina-konflikten får sin 
näring av en skriftförståelse, praktiserad bland annat av evangelikala 
gentemot staten Israel, som från början hämtat inspiration från islam! 

Nyare forskning vad gäller koranens redaktionshistoria visar också 
att föreställningen om ett "exakt" förmedlat gudsord motsägs av gamla 
skriftfynd där textvarianterna avviker sinsemellan!436 Enligt Tord Ols-
son framstår den slutliga fixeringen av texten som vardande ett ut-
tryck för "...resultatet av reflexioner över en primitiv nedskrift..." där 
således den slutliga texten fastställts i efterhand, när den dogmatiska 
processen slutförts och det religiösa innehållet fullständigt kommit till 
uttryck. I så fall ett bevis för hur "fundamentalistisk" skriftförståelse 
alltid skapas i efterhand. I sura 85 ("Djurkretsen") vers 22 uttrycks att  

 
… koranen finns på en väl förvarad tavla.  

 
Den himmelska arketypen till den "jordiska" koranen finns i evighet 
hos gud; en tanke som även stöds av surorna 3:5; 13:39; 43:3.437  

 
Han är den, som nedsänt skriften till dig; ...men uttolk-
ningen känner blott Allah. (ur sura 3:5).  

 
Den som läst in sig på citaten från Heidelberg-katekesen ovan, känner 
säkert igen tankegången där ”evangeliet” sägs härstamma från Gud 
som i evighet förvarat det och nedsänt detsamma från himmelen.  

Linjen från islam, korstågstiden, nominalismen, renässansen, calvi-
nismen, biblicismen från utvandrare till USA fram till dagens ameri-
kaniserade evangelikala fundamentalism, synes fullbordad.438 Dock 
gör Barr en poäng av att ”inspiration” som sådan inte måste vara lik-
tydig med konformistisk "bokstavsofelbarhet".439 Verklig gudomlig 

                                                           
436 Koranen, sid. 7 f. Inledning av prof. Tord Olsson. 
437 Koranen, sid. 9 och sid. 458. 
438 Eriksson, Tolkning för livet, sid. 116. 
439 Barr, sid. 287. 
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inspiration kan vara så komplex att inget annat än mythos, poesi, bön 
m.m. har förmågan att uttrycka det inspirerade budskapet på ett, för 
frälsningens skull, fullödigt sätt.  

Varför inte avsluta analysen av fundamentalismens skriftförståelse 
med att citera Luthers Magnificatutläggning:  

 
Här ser vi grunden till evangelium, att all lära och predi-
kan driver till tro på Kristus och till Abrahams skö-
te...Sannerligen, hela bibeln vilar på detta Guds löfte, ty 
allt i bibeln handlar om Kristus. (min kursiv.)440  

 
Uppenbart att soteriologin i klassisk kristen mening står och faller 
med tron på Kristus snarare än att trons fundament vilar på en perfek-
tionistisk skrifttolkningsprincip, som i värsta fall ersätter kyrkans credo441  

 
 

Sammanfattning av kapitel IV 
 
Efter genomgång av såväl Tridentinum, luthersk ortodoxi och post-
ortodoxi samt reformert kyrkokultur - den sistnämnda med efterföl-
jande evangelikal fundamentalism - står det helt klart att en mångfald 
olika syften framträder i.o.m. reformationstidevarvet. Syften som drar 
åt olika håll och som söker förverkliga sina specifika ideal, vad gäller 
deras syn på kristen tro. 

Där kyrkan varit någorlunda enad i sin mångfald, börjar nu grun-
den läggas för en uppdelning av den "kristna stammen" i olikartade 
system med "grenverk" som sträcker sig åt mångskiftande håll. Inte 
förvånansvärt att detta skeende även påverkar skriftsynen och förståel-
sen av hur kanons normativitet skall tillämpas. Tre synpunkter vill jag 
särskilt lägga fram inför tolkningen av denna utveckling - såväl i synen 
på skriften som i synen på normativitetsbegreppet.  
 

                                                           
440 Löfström, sid. 112. 
441 Cöster, Skriften i verkligheten, sid. 128 f. 
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1. Först och främst är det viktigt att se hur såväl den katolska som den 
reformerta kyrkan tvingas att tydliggöra sina syften, när de var för sig 
definierar sin särart i förhållande till den lutherska reformationen. 
Katolska kyrkan ser sig som "bärare" av den apostoliska stolen medan 
den radikala reformationen anser sig vara vägledd av "guds sanna 
ord". För att ge tyngd åt dessa normativa distinktioner, anpassa ka-
nonförståelsen utifrån dessa förutsättningar. Katolska kyrkan tillgriper 
Hieronymus kanonlista och insätter den i en romersk-katolsk kontext. 
Reformerta kyrkan väljer samma kanonavgränsning, men utifrån en 
(närmast islamistisk) förståelse av denna avgränsning som Guds exklu-
siva tilltal till människan - exakt avgränsat. Kyrkans uppgift blir där att 
bära fram detta "exakta tilltal" till människan. Medan katolska kyrkan 
även accepterar traditionen som tolkningsram, anser den radikala re-
formationen att endast avgränsningen av GT + NT (som redovisats 
ovan) är det enda sanna "wort gottes" som går att uppbringa till män-
niskan.  

Där den lutherska och ortodoxa uppfattningen mer är att betrakta 
som en tro på Kristi närvaro, framstår den reformerta och fundamen-
talistiska synen som skriftocentrisk p.g.a. den distans till Kristus män-
niskan anses stå inför - då ju Kristus är bunden till sin himmelska till-
varo. Den katolska gemenskapen betraktar skriften som en bekräftelse 
på kyrkans auktoritet. Detta gäller delvis även den anglikanska kyrko-
familjen.442  

Kanske man kan kalla luthersk och även grekisk-ortodox tro för 
Kristocentrisk, reformert o fundamentalistisk tro för skriftocentrisk 
samt katolsk tro för ecclesiocentrisk. Om så är riktigt, är det uppen-
bart att användandet av skriften blir avhängigt av vilka utgångspunk-
ter respektive kyrkomiljö väljer för att motivera de syften som styr 
respektive kyrkomiljös normativitetsdisktinktioner.  

Således, kanons normativitet är relativ i förhållande till dess an-
vändbarhet utifrån respektive kyrkokulturs syftesstyrning. De olika 
syftena framträder under reformationstidevarvet för att sedan vidare-
utvecklas in i vår tid.  
 

                                                           
442 Molland, sid. 161. Wand, sid. 142. 
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2. Utifrån en sammanhållen evangeliskluthersk synpunkt, finner jag 
det som ett historiskt rimligt antagande att kanons avgränsning är 
ointressant i förhållande till det kristna kerygmats normativitet. Dels 
framträder Gerhard o ortodoxin som polemiker till tridentinum, och 
speglar då sig själva i denna tridentinska tankevärld. Dels kommer 
redan på 1700-talet teologer som förebådar modernismen men som 
också återvänder till reformationstidevarvets kanonförståelse. Ett 
normativt vägval som torde ha varit omöjligt att göra om inte grun-
den för detta tänkesätt så att säga redan varit belagt i den ursprungliga 
lutherska bekännelsen.  

Hos många evangeliska teologer utvecklas sedan tolkningsprinciper 
som till exempel hermeneutik, bibelkritik, intryck från arkeologin, 
jämförelser med de (till bibelns böcker) omgivande historiska källorna 
o miljöerna och så vidare. Denna utveckling påverkar sedan flertalet 
europeiskt inriktade kyrkomiljöer, mer eller mindre.  

Den amerikaniserade fundamentalismen får då representera en 
(delvis historiskt betingad) statisk skriftförståelse, där försvarandet av 
"wort gottes" leder till en historielös tolkningsgrund. Även hos nutida 
ortodoxa representanter kan man finna kritik mot denna "materialis-
tiska" läsning av bibeln, som stridande mot traditionens skriftförståel-
se.443  

I de fall när den allmänkyrkliga traditionen kan rikta kritik mot 
denna "statiska" skriftförståelse, hur kan då den evangelisk-lutherska 
teologin allt som oftast fastna i en "protestantisk" kultursfär när dess 
skrift - och traditionssyn närmar sig, just, den allmänkyrkliga? Beho-
vet av att förstå skriften utifrån de tolkningsramar som hela det antika 
samhället applicerade på all typ av skrift, lever kvar i traditionen och 
är även bekräftad av den moderna bibelexegetiken. Ja, denna tolk-
ningsram är även bekräftad av konservativa men dock allmänkyrkliga 

                                                           
443 Ortodox Tidning, 2005, nr. 1, sid. 8. ”Det finns en bokstavlig, för att inte säga 
materialistisk läsning av Uppenbarelseboken hos exempelvis Sjundedagsadventisterna 
som ortodoxa kyrkan tagit avstånd ifrån.” (Apokalypsen enligt f. Alexander Men.) 
Författaren i artikeln talar vidare om betydelsen av såväl Henoksboken, assumtio 
Moses och Baruks bok, för att förstå bakgrunden till Apokalypsens bildspråk. Förstå-
elsen av Apokalypsen är, enligt författaren, i första hand Kristocentrisk – inte naivt 
eskatologisk. Se artikeln i OT, 2005, nr. 1, sid. 6-10. 
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traditioner. Jag finner det därför rimligt att betrakta den lutherska be-
kännelsens skriftförståelse som allmänkyrklig. 
 
3. Som en konsekvens av dessa resonemang finner jag det märkligt att 
det lutherska "sola scriptura" - begreppet skall missförstås som ett 
fasthållande av fixerad text, i reformert tappning.  

Synpunkten grundar jag på att "skrift" i detta fall först och främst 
förstås som allt typ av vittnesbörd som framhäver kerygmat, alltså för-
kunnelsen om frälsning genom tro på Kristus. Såväl skrift, tradition, 
renlärighet, symbola m.m. kan således citeras för att kerygmat skall 
framträda - såväl konkordieboken som även ortodoxins teologer arbe-
tar på detta sätt, liksom självfallet den modernistiskt evangeliska teo-
login gör. Jag reagerar därför mot att den lutherska "sola scriptura" - 
principen förväxlas med reformert kanonfixering eller tas som intäkt 
för densamma. Dessutom märkligt att ”scriptura” inte förstås – i da-
gens diskussioner – som , just, kerygma.  

Tydligt framgår av såväl Confessio Augustana och Konkordiebo-
ken att budskapet om frälsning är ”skriftens” syfte och mening. Såle-
des kunde formuleringen lika gärna lyda: ”sola Kerygma” som ”sola 
Scriptura”! Vi slapp då ”skriftfixeringen” i den evangelisk-lutherska 
kontexten och kyrkomiljön. Dogmatiskt sett handlar "skriften allena" 
om all text som bär fram tron på Kristus - d.v.s. det kristna kerygmat.  

Den lutherska polemiken riktar sig inte mot traditionen som sådan, 
utan mot traditioner som så att säga skymmer eller fördunklar keryg-
mat. 

Genom att lyfta fram dessa olika syftesbeskrivningar, vill jag också 
peka på vikten av rätt förståelse och rätt användning av den evangelis-
ka skriftförståelsen - inte minst utifrån skriftens relativa funktion i 
förhållande till dess användning för att framställa kerygmat, rent och 
klart.  
 
Genom dessa påpekanden är det min förhoppning att tesen om skrif-
tens relativa funktion ur normativ synpunkt på olika vis har blivit 
belyst och bekräftad.  
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Slutsats: Preliminär bestämning av kanons relativa funk-
tion utifrån dess normativa användbarhet 

 
 
Med hänvisning till allt redovisat material ovan, anser jag det som 
bekräftat att tesen om bibelkanons relativa funktion i förhållande till 
dess normativitet är ett rimligt antagande. Om vi ser till diskussionen 
om kanons omfång, så märks redan där en betydande variation såväl i 
hur olika kyrkomiljöer använt själva kanon utifrån olikartade syften 
och påkomna behov samt hur flertalet kyrkofamiljer använt sig av 
olika antal böcker i kanonsamlingen – detta långt fram i tiden. Av 
detta känns det inte felaktigt att dra slutsatsen om kanonnormativite-
tens relativa funktion – som dock ej var av godtycklig art bara för att 
omfånget och användningsområdena varierade. Vidare kan man se 
hur reformationstidevarvet och därpå efterföljande reaktioner och 
utvecklingslinjer klart förstår att avgränsa den kristna trons mening, 
som en tro på Guds frälsande nåd i förhållande till sitt folk.  

Med andra ord kanon som såväl norm som samling fick sin bety-
delse endast i relation till kyrkans frälsning. Med detta avser jag då 
relationen mellan Gud och Guds folk. Tydligast framträder detta hos 
den evangelisktlutherska kyrkofamiljen, men även de katolska och 
ortodoxa kyrkorna anser jag driver fram en strävan efter samma 
grundmönster, vad gäller kanonförståelsen i förhållande till kyrkobe-
greppen. Detta därför att dessa kyrkor hävdar att skriften alltid står i 
relation till den heliga traditionen, utan vilken ingen skrift kan för-
stås.444 Det framstår därför inte som alltför långsökt att ur evangeliskt-
luthersk synpunkt betrakta själva κερυγµα (eller kerygmat), som kyr-

                                                           
444 Se Tridentinska konciliet, ovan, där relation skrift-tradition är en förutsättning för 
katolsk eclesiologi och soteriologi. Se även Ortodox Tidning, nr. 10, 2005, sid. 1: 
”Det är till kyrkan, som på sin tid fastställde Bibelns innehåll, som en ortodox kristen 
vänder sig för tolkningen av Bibeln.---Sanningen i Guds ord uppenbaras för männi-
skan i sitt rätta ljus endast i samma grad, som hennes hjärta renas. Ingen enskild män-
niska har någonsin ägt hjärtats renhet och därmed en fullkomlig ofelbarhet i tolkning-
en av Guds ord. (Ärkebiskop Paavali:Vår tro, sid. 16-17.)  Finner detta uttalande som 
ett uttryck för en ortodox uppfattning av skrift och tradition, och som troligtvis är 
förankrad hos flertalet ortodoxa bekännare i nutiden.  
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kans rätta tradition. Jag menar då att den rena läran, den rätta bekän-
nelsen, de renläriga fäderna och de heliga koncilierna – alla sam-
stämmigt bekänner och förkunnar det sanna och apostoliska keryg-
mat. 

Som ovan redovisats finner de lutherska reformatorerna att syftet 
och poängen med skriften och förkunnelsen är Guds frälsningsplan, 
alltså återupprättad relation mellan Gud och Guds folk – kyrkans 
frälsning. Detta är då den enda anledningen till att människor läser bi-
beln och lyssnar till förkunnelse hämtad från bibelns vittnesbörd. 
Samma förkunnelse som kyrkan levt av all sin tid och där avgräns-
ningen mot varje heresi är ett skydd av det enda, saliggörande evange-
liet. Denna tro och denna bekännelse till detta sanna apostoliska 
evangelium uppstår i kraft av kerygmat; förkunnelsen och förmed-
lingen av Guds frälsningsplan riktad till människorna i kraft av Kristi 
ord och gärning. Kanhända begreppet ”sola scriptura” bättre hade 
förståtts ur ett evangeliskt perspektiv om detta hade ersatts av begrep-
pet ”sola kerygma”!  
 
Syftet med ”skriften allena” är (som jag ser det) tvåfaldig: 
Dels att budskapet om Kristi evangelium inte fördunklas eller undan-
hålls kyrkan av vilket skäl det vara må, dels att ”sola scriptura” inte 
syftar till omfånget av bibelkanons corpus, för att avgöra kerygmats 
normerande funktions och ”domsrätt” över allehanda irrläror. Tvärt-
om är all typ av förmedling, skrift som konciliebeslut m.m. som bär 
fram kerygmat att betrakta som renlärig och saliggörande i förhållande 
till relationen mellan Gud och Guds folk. Den frälsande tron bekräf-
tas av kerygmat, alltså förkunnelsen och förmedlingen av Ordet och 
sakramenten.  Syftet med ”sola scriptura” är således att i alla stycken 
försvara kerygmat.  

Proberstenen som renar varje lära så att ”den kerygmatiska guld-
glansen” framträder återfinnes i varje renlärig skrift, bekännelse och 
renlärigt vittnesbörd. På så sätt är relationen mellan Gud och Guds 
folk säkrad och försvarad. I annat fall vore inte förkunnelsen och kyr-
kans tro o bekännelse att känna igen i kerygmat, och i så fall blir kyr-
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kan närmast en ”Teufelskirche”445 eller med apokalypsens ord en ”sa-
tans synagoga” (Upp 3:9). 

Den ”rena lärans kyrka” känns dock alltid igen i kraft av sin förank-
ring i det apostoliskt grundade kerygmat. I kraft av ”sola kerygma” 
bekräftas i många avseenden att kanonnormativiteten är relativ i för-
hållande till dess användbarhet, detta därför att själva kerygmat (som 
ovan nämnts) vandrat in i olikartade miljöer och trots olikheter och 
variationer i dessa kulturmiljöer ändå kunnat bekräfta den kristna 
identiteten och apostolisk igenkännbarhet i evangelieförkunnelsen 
och avgränsningen av ren lära gentemot heresiers försök att så att säga 
”stjäla enheten”. Den kerygmatiska vandringen har på detta sätt alltid 
kunnat bekräfta kyrkans enighet trots en mångfald variationer inom 
de olikartade kulturmiljöer där kerygmat slagit rot och formerat sig 
som kyrkans bekännelse till Guds frälsningsplan i och genom Kristi 
evangelium.  

Genom ”sola kerygma” blir den evangeliska frälsningsaspekten all-
tid framhållen och bekräftad inom kyrkan, som därigenom formerar 
sig till λαοσ θεου och därmed bekräftar sig som Guds folk i gemen-
skap med Gud. Genom ”sola Kerygma” blir evangeliet rent och klart 
förkunnat till tro och uppbyggelse var och när det behagar Gud. Allt 
som går att sätta in i ett igenkännbart kristet och apostoliskt förankrat 
sammanhang, är därför värt att användas av kyrkan utifrån hennes 
uppdrag att göra Kristus känd, trodd och älskad överallt där hans 
Namn förkunnas. Jag tror att detta är vad Luther och reformatorerna 
ytterst avser med begreppet ”sola scriptura” alltså all skrift och renlärig 
bekännelse som vittnar om det rena och apostoliskt förkunnade evan-
geliet.  

Men då begreppet ”skriften allena” inom den protestantiska kultu-
ren så att säga fått en slagsida genom reformert och zwingliansk på-
verkan – till att gälla ett visst antal bokstäver inom en viss avgränsad 
bokpärm – så skulle begreppet ”sola kerygma” befria ”skriften allena” 
till att gälla det evangeliska frälsningsbudskap som den lutherska re-
formationen avsåg, nämligen det evangeliskt förankrade kerygmat. I 

                                                           
445 Gensichen, sid. 49 – även om det i jordisk mening inte går att skilja strukturerna åt 
(i varje fall inte hur som helst), se CA art. 8 och avvisandet av donatismen. 
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belysning av denna definition av den kristna trons, som jag anser det 
vara, innersta kärna framträder så kanonavgränsningen som relativ i 
förhållande till dess normativa användbarhet.  

Summa: Sola kerygma är den evangelisktlutherska reformationens hu-
vudbudskap genom vilken alla andra kyrkor och läror skall prövas, renas och 
bedömas. Skriftens och bekännelsernas och de renläriga fädernas egentliga 
funktion blir, som alltid, att bekräfta kerygmat – och detta hur många gånger 
som helst. Kyrkans enhet och kyrkans frälsning bekräftas varje gång bekännel-
sen till det apostoliskt förankrade kerygmat ligger för handen. Alltså att den 
sanna kyrkan bekänner det igenkännbara och renläriga kerygmat som oför-
falskat förkunnar och förmedlar Kristi evangelium till gudsfolket. Konsekven-
sen av detta leder till att även kanon som norm och omfång, användbarhet 
m.m. alltid är relaterad till kyrkans frälsning, som så att säga är synonymt 
med Guds frälsningsplan. Då Guds suveränitet står över alla andra av män-
niskor formulerade läror, måste även kanonnormativiteten underkasta sig 
densamma Guds suveränitet. Ty bibeln förkunnar inte sig själv som boksam-
ling, utan skriften förkunnar Kristi evangelium. Kanon im kanon blir således 
sola kerygma, igenkännbart var och närhelst det än förkunnas och så väcker 
tro var och när det behagar Gud.446 Kanons normativitet blir därmed, i högs-
ta grad, relaterad till användbarheten. Används inte kanon – till att skapa 
tro var och när det behagar Gud – så förloras även kanons normativitet. Då 
kerygmat måste vara igenkännbart oberoende av vilken kulturmiljö det så att 
säga förenar sig med och då kerygmat måste bekräfta kyrkans enhet i och ge-
nom igenkännbara och överenskomna heresiavgränsningar, kan inte omfångs-
frågan eller frågan om kanons exakta corpus eller exakta ordval447 vara av 
avgörande betydelse. Det förefaller då rimligt att antaga att kanon - i keryg-
matisk mening - är och förblir oavslutad.  
 
Kanonbildningsprocesserna hos de olikartade kyrkokulturerna blir då 
mer att se som de respektive kyrkomiljöernas egna utvecklingsfaser 
                                                           
446 Se även CA art. 5. Då CA art. 4 utgör kärnan i hela evangeliska bekännelseverket, 
kan ingenting av normativ karaktär egentligen förstås eller ens motiveras om den inte 
leder fram till rättfärdiggörelse och frälsning i och genom Guds nåd. Detta måste 
således även gälla kanonnormativiteten och ramarna för dess hantering i förhållande 
till kyrkans lära och liv. 
447 Jämför med olika codexvarianter, normativa Jesuslogion hos Irenaeus m.m. 
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som skapas i relation till omgivande kulturers tankevärldar och ke-
rygmats egen diskursiva kulturmötesprocess.448 Oavsett om en majori-
tet i formell mening skapat en viss typ av kanonavgränsning till ex-
empel Vulgata, Septuaginta eller den reformerta kristenhetens 
GT+NT – så är dessa varken sämre eller bättre gentemot andra 
kyrkokulturers avgränsningar, även om dessa i formell mening är i 
minoritet; till exempel Etiopiskt ortodoxa, Armeniska kyrkan, Kopter, 
Östsyrianer m. fl. Kyrkans frälsning bekräftas av det apostoliska ke-
rygmat! 

Det torde därför vara rimligt att anse tesen om kanons relativa 
normativitets-funktion i förhållande till dess användbarhet som rim-
lig, inte minst inom de respektive kulturmiljöer där kerygmat vandrat 
in och lagt grund för kyrkans bekännelse. Detta leder fram till insikten 
om att det alltid är kyrkan som väljer kanon och att detta val konsti-
tueras utifrån kyrkans eget idéinnehåll, d.v.s. hur kyrkan uppfattar 
kerygmats förankring i kyrkomiljöns tro och liv.449 När ren lära och 
sann apostolicitet är klart igenkännbar inom respektive kyrka och dess 
kulturmiljö blir kanon snarast en garant för att bekräfta detta igen-
kännbara innehåll. Ur fornkyrklig synpunkt och framåt, kan därför de 
kyrkogemenskaper som valt ett delvis annat kanonomfång inte anses 
som schismatiska eller avvikande då samma bekräftade kerygma för-
kunnas, lärs ut och bekänns även inom dessa kyrkogemenskaper.  

Tilläggas skall att den evangelisktlutherska bekännelsebildningen 
gjort klokt i att inte presentera några kanonlistor på någon plats inom 
Konkordieboken. 

Insikten att kanonbildningen måste ses som en oavslutad process 
bekräftar att konsekvensen har dragits av det faktum att kanons nor-

                                                           
448 Se not 251! Jag finner det bekräftat att sökandet efter igenkännbar substantiell 
normativitet inte behöver några exakta kanonlistor. 
449 Se Ortodox Tidning, nr. 11, 2005. Men till kyrkan i hennes helhet har denna gåva 
(bibeltolkningen) givits genom sanningens Ande, som verkar i henne. Praktiskt bety-
der detta, att när alla eller de flesta av kyrkans fäder, kända för sitt heliga liv, har varit 
eniga i sin tolkning av någon punkt i Skrifterna, så har denna tolkning blivit en san-
ning för kyrkans medlemmar.---Det är vår tro, att Bibeln i sig själv utan sin levande 
tolkning i traditionen är otillräcklig som sanningens källa.” (Ärkebiskop Paavali:Vår 
tro, sid. 17.) 
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mativa funktion är relativ i förhållande till dess användbarhet, detta 
utan att därför någonsin förfalla till att hanteras godtyckligt. Utifrån 
detta resonemang känns det inte främmande för mig att istället för det 
reformatoriska uttrycket: ”sola Scriptura” ge mig möjlighet att förtydli-
ga det lutherskt och reformatoriska huvudbudskapet – människans 
frälsning genom tro på och relation till Guds förkunnade nåd – ge-
nom att presentera detta budskap genom begreppet: ”sola Kerygma”!  

I mångt och mycket finner jag tesen om kanonnormativitetens relativa 
funktion i förhållande till användbarheten, som belagd och försvarad i och 
genom detta begrepp.  
 
Det är nog inte för inte som i Rom 10:17 uttrycks: ”… tron kommer i 
kraft av förkunnelsen” – en förkunnelse som är grundad i Kristi Ord.  
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Förkortningar: 
 
CA = Confessio Augustana 
GT = Gamla Testamentet 
HeidKat = Der Heidelberger Katechismus  
(E = Einleitung, T = Texte) 
IBS = Internationella Bibelsällskapet Sverige 
LXX = Septuaginta 
NT = Nya Testamentet 
OT = Ortodox Tidning 
Tridentinum = Concilium Tridentinum 
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