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Gunnar Innerdal arbeider som sti-
pendiat ved NLA, går i DELK Bergen 

menighet og 
er blant dem 
som gjerne 
kombinerer 
prekestol og 
a k a d e m i s k 

forskning. Med fartstid som bibel-
skoleelev i Indremisjonen kjenner 
han seg godt igjen i flere posisjoner 
som har kommet til uttrykk i Dagens 
spalter og på dagen.no den siste må-
neden.

– Jeg gjenkjenner det fordi jeg har 
tenkt mye av det samme selv. Men jeg 
synes debatten har inneholdt i over-
kant krasse anklager. Jeg skulle ønske 
at mange som skriver kunne komme 
her og se at vi er oppriktige kristne 
mennesker, sier Innerdal.

SøndaGenS tekSt forteller om Johan-
nes døperen som lurer på hvem Jesus 
er. Er han Messias? Eller skal jødene 
vente en annen? I stedet for å gi et 
enkelt svar, viser Jesus til sine gjer-
ninger. «Gå og fortell Johannes hva 
dere hører og ser», sier han og viser 
dermed til sine undergjerninger som 
oppfyllelse av gammeltestamentlige 
tekster.

– Den kristne tro startet med per-
sonen Jesus, Guds sønn fra evighet og 
menneske som oss. Selv om den har 
en lang forhistorie med Guds gjernin-
ger med Israel er det først og fremst 
Jesus, en levende person, troen dreier 
seg om. Det er ikke slik at en tenker: 
«Tja, hva skal man tro på?» og så må 
en ha enten en bok eller noe annet 
som kan gi oss svar og et sikkert fun-
dament. Kristen tro er fra starten av 
en tro på Jesus, ikke på en bok, sier 
Innerdal som et apropos til bibelsyns-
debatten.

Innerdal er ikke fremmed for at bi-
belsynsdebatten viser at avstanden 
kan bli for stor mellom akademia og 
kirke og bedehus. Det trengs grundig 
gjennomtenkning av hvilke konse-
kvenser nye funn innen vitenskapen 
skal få for bibellesningen. Kanskje må 
også dette få følger for hvordan tros-
opplæringen foregår.

– Det er jo en del av den store ut-
fordringen kristenfolket har i den 
tiden vi lever i. Men det er ikke nød-
vendigvis usunt å bli stilt nye spørs-
mål. Så vi må ta arbeidet med det. 
Samtidig skal akademia være forsik-
tig med å avskrive troende mennesker 

flest sin enkle refleksjon. Det er ikke 
noe galt med et lavere refleksjonsnivå 
i sin rette sammenheng. Men det kan 
bli virkelig galt hvis man slår i bordet 
og krever at alle skal tenke på samme 
enkle måte.

Han mener debatten om GTs histori-
sitet viser to ulike reaksjoner på det 
som skjedde under den såkalte mo-
derne tid. Forskere begynte å stille 
kritiske spørsmål til Bibelen. Skulle 
en så møte denne kritikken med total 
avvisning, eller ved å se nærmere på 
om man burde tenke annerledes om 
Bibelen?

– Mange vil ha et enten-eller. Enten 
er Bibelen det fullstendige og totale 
fundamentet, korrekt i alt og uten 
feil – eller så er den det ikke, og vi er 
overlatt til ren subjektivitet. Tenkes 
det svart-hvitt, blir det lite rom for 
å modifisere og tenke grundig gjen-
nom eget syn.

I den moderne epoke var man 
gjerne opptatt av aksiomer eller «for-
utsetninger», som Innerdal beskriver 
som vitenskaplige grunnbyggestei-
ner, som all kunnskap bygges opp på, 
nærmest som grunnmuren i et hus. I 
et slik kunnskapssyn sier det seg selv 
at det blir vanskelig å plukke ut en 
stein fra grunnmuren for å se nærme-
re på om den faktisk har rett fasong. 
Hele bygget kan kollapse.

– Synet på Bibelen som fullsten-
dig, ufeilbarlig fundament for kristen 
tro kan fungere som et slikt aksiom. 
Denne type kunnskapsteori har vært 
velegnet til mye. Men i vitenskaps-
teorien i dag tenker mange heller at 
kunnskapen egentlig er mer som et 
nettverk av mange forskjellige tråder 
som står i forhold til hverandre.

Selv bruker Han bIldet av et edder-
koppspinn for å forklare. Hele nett-
verket hviler i seg selv, og det er ikke 
slik at om du pirker borti en av trå-
dene så blir alt ødelagt. Og Bibelen er 
en del av disse trådene, som sammen 
med andre tråder utgjør en helhetlig 
kristen livstolkning.

– Minuset ved å vektlegge aksio-
mer så sterkt er at man fort unnlater å 
diskutere det grunnleggende. Du har 
dine forutsetninger – jeg har mine. 
Også blir det nærmest en blind lot-
totrekning hvilke forutsetninger man 
skal ha. Jeg vil heller tenke på spørs-
målet om Bibelen som en del som 
inngår i en større helhet, der andre 
ting er viktig i relasjon til det spørs-
målet.

– En blir mindre redd for spørs-
mål?

– Ja, og mer opptatt av at vår kunn-
skap om og syn på Bibelen henger 
sammen med resten av kunnskapen 
vi har.

– Men det kan virke mer utrygt?
– Ja, kanskje kan det kan virke mer 

utrygt, men vi blir aldri tryggere enn 
at vi er avhengig av Kristus, sier In-
nerdal.

– Kristen tro angår hele livet vårt, 
og  Gud har skapt verden som vi lever 
i. Da må det være en form for samsvar 
mellom det vi tror og det vi erfarer. Vi 
må tenke tro og vitenskap sammen.

– Men noen vil for eksempel inn-
vende at naturvitenskapen motsier 
Bibelens seks skapelsesdager?

– Ja, da blir spørsmålet: Hva gir 
best mening? Enten må vi benekte en 
masse faktiske forhold som forelig-
ger, eller så må vi forstå bibeltekstene 
på en annen måte. Jeg heller mot det 
siste. 

Innerdal mener at det også finnes 
hint i bibeltekstene selv om at det er 
en sjangerforskjell mellom skapel-
sesberetningene og fortellingene om 
Abraham og Israels konger for ek-
sempel.

– Når det telles dager før solen fin-
nes, slanger kan snakke og mennes-
ker blir 1000 år, tyder det på at det 
tales om en annen virkelighet. Med 
Abraham og kongetiden i Israel blir 

Kristendom var fra begynnelsen 
av en tro på Jesus, iKKe en boK. 

– våg å teste grunnsannhetene
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