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Guds Ord räcker – evangelisk tro 
kontra romersk-katolsk
av Anders Gerdmar
”Måste jag bli katolik för att vara riktig kristen?” Den frågan 
från en syster i tron fick Anders Gerdmar att skriva den här 
boken. Det själavårdande svaret genomsyrar den: Nej, Bibelns 
tro räcker.

På ett personligt sätt berättar han om mötet med trossys-
kon inom romersk-katolska kyrkan och varför han själv inte 
valt att konvertera, trots att flera i hans närhet gått den vägen. 
Med akademikerns intellektuella stringens beskriver Anders 
Gerdmar den romersk-katolska kyrkans exklusiva sannings-
anspråk och läror. 

Genom att direkt hänvisa till romersk-katolska kyrkans egen 
officiella lärobok, Katolska Kyrkans katekes, behandlas läror 
som de om Traditionen, påven, Maria, skärselden och avlaten, 
och Anders Gerdmar förklarar och bemöter dem utifrån 
Bibeln som yttersta auktoritet för kristen tro.

sagt om boken:
”I en tid av svag teologisk medvetenhet och identitetskris fyl-
ler boken ett verkligt behov. Framställningen har en teologisk 
stringens utan att bli akademiskt svårtillgänglig.”
— sven nilsson, pastor

”Jag vet inte om någon annan bok i ämnet som så tydligt visar 
på vad som från början fanns i kyrkans lära och liv och vad 
som senare tillkom.”
— carl-erik sahlberg, docent

”I Anders Gerdmars analys av evangeliskt och romerskt-ka-
tolskt förenas kunskap och klarsyn. Rekommenderas!”
— stefan gustavsson, generalsekreterare i sea

”Anders Gerdmar lyfter här fram de reella skillnaderna mellan 
katolskt och evangeliskt, men med en underton som gör skillnad 
mellan människor och lärosatser. Jag välkomnar hans bidrag.”
— joakim lundqvist, pastor i livets ord uppsala

anders gerdmar är teol dr 
och docent i Nya testamen-
tets exegetik vid Uppsala 
universitet, samt grundare av 
och rektor för Skandinavisk 
teologisk högskola.

Han är internationellt verk-
sam som forskare, författare 
och lärare, och undervisar och 
predikar med ett grundläg-
gande och enkelt budskap om 
biblisk tro, församlingen och 
livet i den helige Ande.
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