
Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2005

Luther som bibeltolkare

Bengt Hägglund

Julkaisija:      Församlingsförlaget. Göteborg 2002
Julkaisu:   Arvet från reformationen – Teologihistoriska studier
                      Bengt Hägglund

Församlingsfakultetens skriftserie nr 4
                      ISSN 14030160
                      s. 3543

Tämä aineisto on julkaistu verkossa oikeudenhaltijoiden luvalla. Aineistoa ei
saa  kopioida,  levittää  tai  saattaa  muuten  yleisön  saataviin  ilman
oikeudenhaltijoiden  lupaa.  Aineiston  verkkoosoitteeseen  saa  viitata
vapaasti. Aineistoa saa opiskelua, opettamista  ja tutkimusta varten tulostaa
omaan käyttöön muutamia kappaleita.

www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi

opiskelijakirjastoinfo@helsinki.fi

http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi
mailto:opiskelijakirjasto-info@helsinki.fi


Luther som bibeltolkare

Under åren 15131545, alltså under 32 års tid, var Martin Luther verksam som föreläsare vid
Wittenbergs  universitet.  Samtliga  föreläsningsserier,  som  han  genomförde  under  dessa  år,
bestod  i  en  utläggning  av  olika  böcker  i  Bibeln,  alltifrån  den  första  Psaltarkommentaren
15131515 till den stora utläggningen av Genesis under åren 15351545. Den största delen av
dessa bibelkommentarer gäller Gamla testamentet. Under fyra år av sina föreläsningar ägnade
sig Luther åt  det  Nya  testamentet, och  den  övriga  tiden,  alltså  ej  mindre  än  28  år,  var  han
sysselsatt med att uttolka Gamla testamentet. Men då får vi också tillägga att huvudparten av
Luthers  predikningar,  som  också  utgör  en  viktig  del  av  hans  bibeltolkning,  behandlar
nytestamentliga texter, nämligen de hävdvunna evangelie och episteltexterna.

Man kan alltså säga, att Luthers hela verksamhet som teolog var ett arbete med att tolka
den  heliga Skrift.  Det  väldiga  företaget  att översätta  hela  Bibeln  från  grundspråken,  vilket
Luther genomförde med början under 1520talet, är en sida av detta arbete. Men också hela
hans  predikoverksamhet  hör  dit.  För  Luther  rådde  ingen  principiell  skillnad  mellan  den
utläggning  av  texterna  som  skedde  från  predikstolen  och  den  som  skedde  från  lärosalens
kateder.  Utformningen  var  olika  i  de  båda  fallen,  kravet  på  den  språkliga  bearbetningen  så
mycket  större  när  det  gällde  föreläsningar,  men  uppgiften  var  i  stort  sett  densamma  att
klarlägga textens innehåll och syfte, att avmåla den bild av livet och av frälsningens väg, som
fanns tecknad på Bibelns blad.

Ämnet  "Luther  som  bibeltolkare"  kräver  därför  i  detta  fall  en  begränsning  till  några  få
frågor ställda till ett outtömligt rikt och omfattande material.

Det ter sig naturligt att först ställa frågan, i vad mån Luthers syn på Bibeln var något nytt i
förhållande till den tradition som fanns före honom, och i vad mån han endast bygger vidare
på denna tradition.

Som  bibeltolkare  har  Luther  kommit  att  utföra  ett  nydaningsarbete  utan  motstycke  i
kristendomens  historia.  Både  genom  sina  djupa  insikter  i  Bibelns  språk  och  genom  den
uttolkningens nådegåva, som han ägde i rikt mått, höjde han sig vida över sin samtid och över
sina föregångare. Men vi får fördenskull inte förbise, att Luther i mycket hög grad byggde på
den rika medeltida traditionen. Särskilt hans tidiga kommentarer, som man i vår tid kommit
att lägga så



36   ARVET FRÅN REFORMATIONEN

stor vikt vid, därför att de visar hur de reformatoriska tankarna vuxit fram, är genomvävda av
tankar, som har sina tydliga paralleller hos Augustinus och hos de medeltida utläggarna. Luther
kunde  ofta  med  skärpa  vända  sig  mot  kyrkolärare,  som  tidigare  gällt  som  auktoriteter  på
bibeltolkningens område  (Hieronymus,  Origenes).  Men  han  kände också  utläggningar,  som
han högt kunde uppskatta, t.ex. Augustinus', eller den nyktra och sakliga tolkning som fanns  i
Nikolaus' av Lyra s.k. Postilla från 1320talet, liksom han också lärde mycket av företrädare för
den tyska mystiken (Tauler, Theologia Deutsch).

Men  kanske  viktigare  än  denna  rika  litterära  förbindelse  med  en  lång  tradition  på
bibelutläggningens område  var  måhända något  annat,  nämligen  en  elementär  förutsättning  i
själva synen på Bibeln, där Luther inte företräder något helt nytt utan anknyter till sin samtids
och  till  medeltidens  uppfattning.  Eftersom  detta  var  något  självklart,  som  man  ej  hade
anledning att reflektera över, är det inte något man kan läsa om i texterna. Men möjligen är det
så, att vi kan se det klarare, just därför att vi  läser de dåtida skrifterna mot bakgrunden av en
ny tids helt andra förutsättningar. Man kan kanske uttrycka det så, att Bibeln för Luther inte
endast var en bok  i vanlig mening, som man kunde hämta  fram ur klosterbiblioteket  för att
studera och  kommentera,  utan  den  var  s.a.s.  en  sammanfattning av  världen, en  bild av  hela
tillvaron,  av  det  förflutna,  det  närvarande  och  det  kommande.  Den  innehöll  den  uråldriga
visdom,  som  fortplantats  från  släkte  till  släkte,  ända  från  Adam  och  Moses  och  de  andra
profeterna och från apostlarna, som varit åsyna vittnen till det som Jesus utfört under sin jorde
vandring. I sista hand hade denna visdom kommit från Gud själv, som talat direkt till Adam i
paradiset, till Moses och profeterna och sedan talat och verkat genom sin egen Son.

Detta var  inte en  förfluten historia,  som man stod eller kunde  ställa  sig på avstånd  ifrån,
utan  i  skriftordet  innefattades  nuet  och  det  tillkommande.  Bibeln  tecknade mönstret  för  det
Guds rike, som var grundat på jorden och som sträckte sig bortom tidens gräns. Därför gav den
också en bild av hela det kristna livet. Och inte bara så, att den i ett avlägset litterärt dokument
tecknade detta mönster och denna bild, utan så att den samtidigt var instrumentet, varigenom
detta  rike utbreddes och  tron  uppväcktes  och  vann  förkovran  hos  människorna.  Att  Bibeln
under sådana omständigheter hade en universell giltighet och en ofrånkomlig auktoritet var en
självklarhet, som lika litet behövde bevisas som de yttre tingens existens.

Denna syn på Bibeln var något som Luther hade till skänks, därför att den delades i stort
sett av hans samtid, liksom av den medeltida kyrkan. Man uppfattade det vanligen så, att man
levde i en värld och i en historia, som innefattades i Bibelns värld och i Bibelns historia.
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Detta är emellertid något som nutidens människor, i regel ej ens om de lever i kristen miljö,
på  samma  sätt  får  till  skänks.  Somliga  kan  kanske  så  småningom,  intuitivt  eller  genom
eftertanke, söka nå fram till något motsvarande. Men det troliga är, att vi i de flesta fall endast
mycket fragmentariskt kommer fram till att  förstå den syn på Bibeln som Luther utgick  ifrån
och som han mottagit som ett självklart arv från medeltidens bildning.

Vi  skall  nu  övergå  till  en  andra  fråga  som  omedelbart  ger  sig  ur  den  första,  nämligen
denna:  Vad  betyder  den  reformatoriska  nyupptäckten  av  evangelium  för  Luthers
bibeltolkning?

Denna nyupptäckt skedde i samband med arbetet med Bibeln och med bibelutläggningen.
Luther beskriver det  själv på ett  bekant  ställe  så, att  han efter  långt eftersinnande och under
studiet av Skriften kom fram till en ny insikt om vad begreppet "Guds rättfärdighet" betydde,
t.ex. i Rom. 1:17, där det talas om den Guds rättfärdighet, som uppenbaras i evangelium. Han
hade tidigare förstått det så, att Gud i sin himmel var den Rättfärdige och därför också krävde
av  människan,  att  hon  skulle  vara  rättfärdig,  och  då  hon  ej  kunde  motsvara  hans  krav
straffade  henne efter  sin  rättfärdighet. Nu  insåg han  att  innebörden  i  begreppet  i  stället var
den,  att  Gud  meddelar  sin  rättfärdighet  av  idel  nåd  åt  den  som  tror,  i  kraft  av  Jesu  Kristi
uppenbarelse.  Denna  insikt  blev  av  den  största  betydelse  för  hela  Luthers  bibelutläggning.
Andra före honom hade givetvis kunnat tolka enstaka ställen på liknande sätt, nämligen så att
Gud  av  idel  nåd  förlänade  människan  rättfärdighet.  Men  på  det  hela  taget  var  det  en
bortglömd insikt, och det nya hos Luther är, att den hos honom blir en nyckel till hela Skriften,
till att  förstå dess  innersta mening och syfte. Själv  skriver han härom, att när han gjort denna
upptäckt  trädde han genom öppna portar  in  i  själva paradiset och Skriften visade för honom
ett helt annat ansikte (ein völlig anderes Gesicht).

Man  kan  kanske  tolka  det  sistnämnda  uttalandet  så,  att  Bibeln  för  Luther  ej  längre  var
boken om en Gud i fjärran, som stiftat sina lagar för människorna och i sin rättfärdighet krävde
åtlydnad  för dessa  lagar  eller  hotade med straff dem som överträdde hans  bud, utan Bibeln
handlade  om  en  Gud,  som  i  sin  rättfärdighet  samtidigt  visade  sin  barmhärtighet  och
meddelade sig med människan och gav henne del av sin rättfärdighet genom att sända sin Son
i världen. Detta var det nya "ansikte"  ansiktet av en nådig Gud  som Skriften visade fram i
ljuset av det nya tolkningssammanhang, som Luther upptäckt.

När det sägs, att läran om rättfärdiggörelsen genom tron allena blir dominerande i Luthers
bibeltolkning, så betyder inte detta, att en enda läropunkt skulle framhävas på bekostnad av allt
det  övriga,  som  Skriften  därjämte  talar  om.  Kanske  har  Luther  ibland  missförståtts  i  den
riktningen, men man kan inte säga
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annat än att i hans egen bibeltolkning kommer mångfalden i Bibelns innehåll mycket väl till
sin rätt. Vi har här snarare att göra med ett helt tolkningssammanhang, som går att tillämpa
på vitt skilda områden, ej blott med en enskild läropunkt. Därför kan man också finna en hel
rad olika termer och bilder, som användes för att illustrera samma sak. Ett exempel kan visa
detta:  Det  finns  två  stora  kommentarer  till  nytestamentliga  böcker,  som  Luther  vid  olika
tillfällen har kallat "sin bästa bok", Galaterbrevskommentaren 1531 och utläggningen av Jesu
avskedstal, Joh. 1416, 1537.

I  den  förra  utvecklar  han  som  kanske  i  ingen  annan  skrift  vad  som  menas  med
rättfärdiggörelse genom tro. Denna lära betraktas som hela brevets huvudsumma. I den senare
skriften användes helt andra begrepp, och vi möter mycket sällan termen rättfärdiggörelse. Där
talas  i stället om Kristi person, om förhållandet mellan Fadern och Sonen, om Kristi väg till
Fadern  såsom  grunden  för  vår  frälsning.  Men  det  är  likväl  för  Luther  samma  sak  som
avhandlas, det är i båda fallen fråga om hur människan blir frälst allenast genom vad Kristus
gör för henne, genom den "outsägliga och innerliga faderskärlek", som kommer till uttryck  i
Kristi ord och verk.

Rättfärdiggörelseläran blev  för Luther en nyckel  till att  förstå Skriften. Den avslöjade det
innersta  syftet  i  det  gudomliga  ordet.  Den  lärde  honom  att  däri  igenkänna  en  barmhärtig
Gud, som oavlåtligen handlar med människan och meddelar henne sina gåvor. Men nyckeln
är inte lika med hela rummet. Den får sin meningsfyllda funktion först om den får upplåta de
dolda  rum  som  eljest  förblivit  tillslutna. Rättfärdiggörelseläran  får  sin  mening  först om den
ställes  samman  med  och  får  fyllas  med  innehåll  genom  de  bibliska  texternas  vittnesbörd.
Resultatet av Luthers nyupptäckt blev kanske ofta att man stannade med nyckeln i handen,  i
stället för att  låta den öppna de rika skattkammare som den var avsedd för, att man stannade
vid en abstrakt lära i stället för att låta den fyllas av liv genom de konkreta texternas berättelse.

Vad  Luthers  nyupptäckt  av  evangelium  betydde  för  hans  bibelutläggning  skall  jag  i
fortsättningen försöka belysa på tre punkter:

1) Den betydde en ny insikt angående förhållandet mellan Gamla och Nya Testamentet.
Det var ett ord i Psaltaren, som först för Luther avslöjade den rätta innebörden i begreppet

Guds rättfärdighet, nämligen ordet i Ps 31: "Befria mig genom din rättfärdighet." Evangelium
fanns inte bara i det Nya testamentet utan var ett från början givet budskap. Konturerna till det
kunde  man  skönja  redan  i  ordet  till  kvinnan  i  lustgården:  "Din  säd  skall  söndertrampa
ormens huvud." Och vittnade inte Moses, lagens store profet, om evangelium, då han talar om
en ny profet som Herren Gud skall låta uppstå bland folket (5 Mos 18: 15)? Men det
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är  inte  bara  detta,  att  Moses  och  de  andra  profeterna  hänvisar  till  Kristus  och  sålunda  bär
vittnesbörd  om  evangelium.  Också  lagen  själv  sådan  den  möter  i  Moseböckerna  eller  i
Psalmerna pekar utöver sig själv. Den är så sträng, så mångskiftande och går så in i detalj  just
för  att  visa,  att  människan  i  grunden  är  oförmögen  att  helt  uppfylla  lagens  krav.  Den  skall
därigenom  driva  människan  att  inse  sin  otillräcklighet,  bringa  henne  till  förtvivlan  och  få
henne  att  söka  en  annan  rättfärdighet,  den  som  uppenbaras  genom  Kristus  och  som
evangelium vittnar om.

Det finns, säger Luther, tre slag av människor ifråga om sättet att uppfatta lagen: först är
det  de  som  föraktar  lagen  och  bedriver  ett  ont  leverne.  De  kan  liknas  vid  kalvdyrkarna  i
öknen, inför vilka Moses sönderslog lagens tavlor. Sedan är det de som föresätter sig att i egen
kraft  uppfylla  lagen,  utan  Guds  nåd.  De  har  visserligen  lagen  men  förstår den  inte  rätt  utan
hemfaller åt ett skrymtaktigt leverne med utvärtes laggärningar.

Det tredje slaget av människor är de som förstår hur omöjlig lagen är och uppfattar den i
hela dess majestät och i dess förskräckande allvar. De uppger sin  förmätenhet och  låter  lagen
avslöja deras synder och uppväcka hos dem en längtan efter Kristus. Denna förståelse av lagen
är  möjlig  först  genom  Kristus.  I  Honom  försvinner  det  täckelse  varmed  Moses  döljer  sitt
ansikte, och som ännu är kvar hos dem som tror sig i egen kraft kunna göra vad lagen kräver.

Redan  genom  dessa  antydningar  ser  vi,  att  det  är  läran  om  trosrättfärdigheten,  som  för
Luther  ger  den  rätta  uttydningen  av  den  gammaltestamentliga  lagen  och  den
gammaltestamentliga profetian.

2) Den reformatoriska nyupptäckten av evangelium medförde att Skriften framstod som en
enhet. Vi har redan sett hur lagen i dess mångskiftande gestalt erhöll en enhetlig tolkning i ljuset
av rättfärdiggörelseläran. Man får här skilja på vad som gäller om de båda testamentena som
förbund  mellan  Gud  och  hans  folk  och  vad  som  gäller  om  de  båda  skriftsamlingarna,  det
Gamla och det Nya testamentet. De båda förbunden måste skarpt skiljas från varandra och är i
vissa avseenden varandras motsatser: Det gamla förbundet var lagens förbund och gällde blott
Israels folk. Dess tid var till ända när Kristus kom. Det nya förbundet däremot är ett evigt och
universellt förbund, vars Herre är Kristus själv och vars gåva är den frälsning, som uppenbaras
genom evangelium. Men Gamla och Nya testamentet hör nära samman: Det gamla vittnar om
det  nya  och  pekar  utöver  sig  själv  till  evangelium,  ja  innehåller  just  därigenom  självt  det
klaraste  evangelium.  Det  nya  testamentet  åter  bygger  på  det  gamla  och  avslöjar  dess  rätta
innebörd, samtidigt som det själv förklaras genom det gamla. Det är uppfyllelsen av lagen och
av löftena. På detta sätt bildar Gamla och Nya testamentet en innehållslig enhet. Men det är en
enhet som omsluter livets mångfald och rike
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dom. Luther frågar på ett ställe,  varför Moses  i sina skrifter blandar om vartannat världsligt
och andligt, lagar och föreskrifter av de mest skiftande slag utan någon synbar ordning. Svaret
är att detta återspeglar det verkliga livet. Vi måste syssla med varjehanda ting och göra än det
ena än det andra, allteftersom det kommer  för handen. Gud har här gjort med sitt ord som
han  gör  med  blommorna  på  ängen,  vilka  han  låter  blandas  med  varandra  i  en  regellös
växling.

Enheten i Bibeln ligger i det gemensamma syftet och i den genomgående inriktningen på
evangeliets centrum.

3) Den reformatoriska nyupptäckten av evangelium medför för Luthers bibelutläggning att
Kristus  framstår  som  Skriftens  centrum. Kristus  och  tron  är  det  som  hela  Skriften  syftar  till.
Själva  rättfärdiggörelsen betyder att människan  förtröstar på Kristus såsom sin  frälsare  i stället
för  att  förtrösta  på  sina  egna  gärningar.  Den  rätta  skrifttolkningen  är  den  som  klargör,  att
människan själv är intet och Kristus är allt. Dessa två ting hör samman. Det är först i ljuset av
rättfärdiggörelseläran  en  människa  blir  varse  att Kristus  verkligen  är  Skriftens centrum.  Att
t.ex. de gammaltestamentliga offren är en förebild till och syftar framåt på Kristi offer, vari de
får  sin  fullbordan,  är  något  som  inte  omedelbart  framgår  av  texterna  utan  en  tolkning  som
möjliggöres först genom tron, för vilken Kristi offer är det ena, allt fullkomnande offret. Att
Kristus är den som profeterna vittnar om och den som talar i Psalmernas bok blir klart först i
ljuset av Nya testamentet och den tro, som i Kristus ser uppfyllelsen av Guds löften.

Att  Kristus  är  Skriftens  centrum,  ej  blott det  Nya  utan  även  det  Gamla  testamentets,  hör
samman  med  att  han  själv  är  det  eviga  Gudsordet.  Såsom  sådan  är  han  till  av  evighet,
närvarande vid världens skapelse, närvarande såsom Gudsuppenbararen redan inom det gamla
förbundet,  tillika  den  som  i  sin  jordiska  uppenbarelse,  i  sitt  lidande  och  i  sin  död  och
uppståndelse fullbordar lagen och uppfyller profetians löften. "Han fullgjorde vad vi borde och
blev vår rättfärdighet"  dessa psalmens ord kan illustrera vad Luther menar med att Kristus är
Skriftens centrum. Vi skall nu något dröja vid vad detta betyder för själva tolkningsreglerna
och tolkningsmetoderna i Luthers bibelutläggning.

Under  medeltiden  antog  man  som  en  allmän  tolkningsregel,  att  varje  enskilt  bibelord  i
allmänhet  hade  flera  olika  betydelser.  Man  kunde  tolka  ordet  i  fråga bokstavligt, såsom
syftande på en viss händelse eller tanke, men man kunde också tolka det såsom syftande på den
enskilde  kristne eller  hänföra  det  till  en  andlig  storhet  av  något  slag    detta  kallade  man
allegorisk tolkning  eller såsom syftande på kyrkan eller de eviga tingen. Luther tog till att börja
med  upp  detta  schema  och  använde  det  ibland  i  sina  tidigaste  utläggningar.  Men  sedan
övergav han denna metod, i det att han hävdade att skriften endast hade en enda mening,
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den bokstavliga eller  med ett annat uttryck  den historiska.
Luther kan också  i  fortsättningen tala om en allegorisk eller andlig uttolkning och ibland

använda  sig  av  en  sådan,  t.ex.  i  sina  predikningar.  Men  härvid  är  att  märka,  1)  att  han  inte
menar,  att  Skriften  innefattar  denna  betydelse  som  en  djupare  mening,  utan  han  ser  däri
endast en tillämpning av ordet eller en utsmyckning för att göra predikan mera åskådlig. Man
kan däremot inte stödja sig på allegorin, och den får inte brukas, där det inte också finns goda
historiska  belägg  för  samma  tolkning.  Vidare  kan  man  iakttaga,  2)  att  Luther  mer  och  mer
lägger  bort  den  allegoriska  utläggningen.  Ett  exempel:  I  predikan  över  evangeliet  på  första
söndagen i Advent tolkar Luther i Kyrkopostillans framställning från det tidiga 1520talet de
båda åsnorna som en bild av den gamla och den nya människan eller som den  inre och yttre
människan. Den yttre människan motsvarar arbetsåsninnan, som bär tunga bördor, d.v.s. står
under lagens krav, medan den inre människan är fålen, som ej ridits av någon utan går lös och
ledig,  till  dess  Kristus  rider  därpå.  Han  är  den  ende  som  råder  över  den  inre  människan.  I
Huspostillan  som  härrör  från  Luthers  senare  år  (1540talet)  saknas  helt  denna  allegoriska
utsmyckning. Och så är det över hela linjen, Luther överger till slut nästan helt den allegoriska
tolkningen (jfr Gerhard Ebeling, Evangelische Evangelienauslegung 1942).

Men  vår  fråga  är  nu:  Vad  menar  Luther  med  "historisk"  tolkning och  vad  betyder  hans
koncentration på den utläggning, som håller sig till textens direkta och bokstavliga mening?

Man skall  snart  finna,  att "historisk" utläggning  för Luther betyder något mer än vad vi
numera förstår därmed. Att tolka den mosaiska lagen såsom fullbordad i Kristus, psalmernas
texter  såsom  talade  av  Honom  och  profeternas  löften  såsom  syftande  på  Honom    det  är
enligt Luther inte en bildmässig, sekundär tolkning utan just en historisk utläggning. Det är
att tolka skrifterna i dens anda som är deras upphovsman.

Den kristologiska tolkningen betyder inte att orden förlorar sin vanliga bokstavliga mening,
utan är ett  fasthållande därvid. Det är nämligen  just  i  Israels verkliga historia,  i de verkliga
profetiska utsagorna som Kristus blir uppenbar. Liksom Kristus verkligen har blivit människa,
är det den direkta, bokstavliga betydelsen i texterna, som förmedlar kunskapen om honom.

Vi skall inte söka Kristus  i den anderika spekulationen, som vid sidan om ordets bokstav
vill  finna  en  andlig  mening  som  ligger  djupare.  Det  fanns  en  spiritualistisk  tolkning,  som
Luther  vände  sig  emot.  Den  använde  allegorin  som  ett  medel  till  att  fritt  spekulera  över
texterna  och  föraktade  den  enkla  historiska  berättelsen  för  att  i  stället  söka  nya  andliga
sanningar därbakom.

Men Luther vände sig också mot den bokstavliga tolkning, som stannade vid
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bokstaven  och  inte  hade  upptäckt  den  förkunnelse  om  Kristus  och  hans  gärning,  som  var
Skriftens  huvudsumma  och  dess  innersta  sammanhang.  Ett  exempel  härpå  var  judarnas
tolkning av Gamla testamentet, enligt vilken alltsammans blott talade om judafolket och dess
jordiska messiasrike.

Den  rätta bokstavliga  tolkningen var den som  hänförde  texten  till  Kristus och  hans rike.
Och  den  rätta  andliga  tolkningen  var  den  som  inte  förvanskade  den  bokstavliga  meningen
utan  såg  Kristus  uppenbarad  i  den  ringhetens  gestalt,  som  den  bibliska  berättelsen  ofta
företedde. Därför kan man sammanfatta det så, att den bokstavliga tolkningen var den andliga,
och den andliga tolkningen var den bokstavliga.

En blick på Luthers predikan kan  lära oss förstå, vad  förankringen  i den bokstavliga eller
historiska meningen betyder. Det saknas aldrig där en genomgång av vad texten handlar om.
Och detta bildar s.a.s. själva mönstret i predikan, är inte bara utgångspunkten för mer aktuella
betraktelser.  Tillämpningen  finns  där  också,  anknytningen  till  samtida  förhållanden  och
frågeställningar. Men denna tillämpning betyder snarast att samtidens människa och hennes
situation flyttas in i textens situation och är inte en övergång från en bokstavlig utläggning till
en fri allegorisering.

Det  kan  vara  skäl  att  dröja  något  ytterligare  just  vid  tillämpningens  problem,  som  blir
särskilt brännande om man utgår från en historisk tolkning såsom den enda berättigade.

Det  råder  för  Luther  ingen klyfta  mellan  historisk utläggning  och  tillämpning  (explicatio
och  applicatio). Man  kan  säga  att  utläggningen  i  sig  också  är  en  tillämpning.  Ty  i  Bibeln
innefattas  hela  människolivet  och  hela  människans  historia,  både  det  närvarande  och  det
kommande. Den är såsom en exempelsamling som i bild framställer hela det kristna livet. Från
Luthers predikningar vet vi hur han  i nästan varje  text finner en bild av den kristna tron och
kärleken. Och i Psaltaren avspeglar sig den troende människans innersta i livets olika skiften.
Liksom de mosaiska lagarna med deras växlande innehåll och oregelmässiga uppställning ger
en bild av det mänskliga livet i dess brokiga mångfald, ger Skriften i dess helhet en bild av Kristi
rike och tecknar den väg varpå människan vandrar från detta livet till det eviga.

Och framför allt: Bibeln ger oss en bild av Gud själv, så att han liksom har i sitt ord avmålat
sig, så att vi kan se honom sådan han verkligen är. Enligt den bilden säger Gud till människan:
"Jag förlåter dig dina synder genom min käre Son Kristus, för dig korsfäst, så att ingen synd
skall fördöma dig, ingen död förtära dig, intet helvete uppsluka dig, om du blott håller dig till
honom. Detta är min mening och mitt hjärta, och för att betyga sådant har jag låtit min Son
predika och göra under, därtill utgjuta sitt blod och dö."  Att tro, det är att se
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Gud på detta sätt, att i sig upptaga denna bild. Här tillämpas ordet: Såsom du tror så skall det
ske dig.

Genom syndafallet har  en  falsk  bild uppstått  i  människans hjärta,  en  falsk bild av henne
själv och en falsk bild av Gud. Först när hon genom ordet blir delaktig av en ny bild, kan hon
rätt lära känna sig själv och förstå vem Gud är. Den rätta tron uppstår i hennes hjärta.

Det är det  som är den  historiska utläggningens uppgift:  att  teckna den  bild som texterna
själva framställer av Gud, av människan, av hela det kristna livet. Och att mottaga denna bild
det  är  att  tro,  det  är  den  tillämpning  som  texten  själv  avser,  och  som  innefattas  i  själva
utläggningen.

På denna punkt ser vi ännu ett exempel på hur Luthers bibelutläggning förbindes med hans
egen nyupptäckt av evangelium. Den innebar att Skriften visade för honom ett helt nytt ansikte,
en ny bild av vem Gud är, och vem människan är. Och vad han avser med den bibelutläggning,
som  han  ägnade  hela  sitt  liv  åt,  är  att  för  samtid  och  eftervärld  hänvisa  till  den  bild  som
Skriften i tydliga drag målar av människolivet, av Guds gärningar till människans frälsning,
av Kristus och hans rike och av människans väg från detta livet till det eviga. Den konkreta,
historiska utläggningen blir av utomordentlig vikt, ty att tro, att vara en kristen är för Luther
ingenting  annat  än  att  i  sitt  hjärta  återspegla  den  bild,  som  Bibeln  ger  av  Gud  och  av
människan.

Det  som sägs  i  företalet  till Psaltaren 1528 kan väl  illustrera vad Luther överhuvud  menar
med  en  historisk  tolkning:  "Korteligen:  om  du  vill  se  den  heliga  kristna  kyrkan  avmålad  i
levande  färg och gestalt,  sammanfattad  i  en bild, så tag Psaltaren för dig. I den har du en fin,
klar och ren spegel, som skall visa dig vad kristenheten är. Ja, du skall också finna dig själv däri
och den rätta självkännedomen, därtill Gud själv och alla skapade varelser."

Bibeltolkning är för Luther inte bara att förklara det som kan synas dunkelt eller att utlägga den
i sig själv klara skrift texten, så att den blir begriplig för var man, utan också att peka på och
samtidigt  bevara  den  hemlighet,  som  ordet  rymmer  under  bildens  hölje,  den  hemlighet
(mysterium) som är verkligheten själv, den sanning, vars glans  ingen människa kan uthärda,
och  som  därför  förmedlas  på  ett  indirekt  sätt,  genom  ordet.  Ju  klarare  utläggningen  kan
framställa texternas egen bild, desto tydligare skall den också förmedla den trons hemlighet,
som däri är förvarad, men förblir en hemlighet, all utläggning till trots.

Detta är innebörden i att för Luther den rätta andliga utläggningen och den rätta historiska
utläggningen är ett och detsamma.


