LEDARE
För att du skall veta...
Jag fick nyligen i min hand en finsk
bok om Bibeln, Kyrkan som Bibelns
tolk. Där heter det bl.a.:
Från Gamla testamentet kommer
tanken om en kommande Messias. - - Tron på en av Gud sänd frälsare är ett
ganska marginellt tema i den gammaltestamentliga helheten. Det var först
de kristna som lyfte fram detta budskap
och gjorde det centralt. Ett litet sidotema blev i de kristnas ögon själva kärnan
i Gamla testamentet.
Ett litet sidotema? Varje bibelläsare
vet att GT är fullt av profetior som berättar om en kommande Frälsare, allt från
det s.k. protevangeliet (det första evangeliet, 1 Mos. 3:15), där det berättas att
kvinnans ”säd” skall krossa ormens huvud. Versen har både inom judendomen
och inom den gamla kyrkan tolkats som
en messiansk profetia. Paulus skriver:
”Fridens Gud skall snart krossa Satan
under era fötter.” (Rom. 16:20).
Lukas skriver i inledning till sitt dubbelverk Luk. och Apg.:
”Många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin
uppfyllelse ibland oss, enligt vad de som
redan från början var ögonvittnen och
ordets tjänare, har meddelat oss. Sedan
jag noga efterforskat allt från början, har
jag beslutat att i rätt ordning skriva ner
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det för dig, ädle Teofilus, för att du skall
veta hur tillförlitlig den undervisning är
som du har fått.” (Luk. 1:1–4).
I slutet av sitt evangelium betonar
Lukas att Jesus själv ansåg att GT var
en profetia om honom: ”Detta är vad
jag sade till er, medan jag ännu var hos
er: Allt måste uppfyllas som är skrivet
om mig i Mose lag, hos profeterna och
i psalmerna.” (Luk. 24:44). Också detta ord av Jesus hör till den kategori av
tillförlitliga ord, vars äkthet Lukas hade
blivit övertygad om efter att ha talat med
“dem som varit ögonvittnen”.
Många människor har kanske en felaktig bild av GT. Man föreställer sig att
det är en rå bok, som handlar om en
sträng Gud. Enligt GT straffar Gud människor, dömer dem och dödar. Man får
intrycket att det först är i NT som Gud
“mjuknar” och att vi först i Jesu kärlekslära möter Gud.
Bibeln ger oss inte en sådan bild. Jag
vågar påstå, att de strängaste och hårdaste orden finns i NT, och dessutom
i Jesu egen mun. Det är nog sant att GT
berättar om hur människans ondska
förorsakar konflikter, lidande och död.
Men GT:s egentliga budskap är enligt Jesus ett vittnesbörd om honom, Messias,
Guds Son.
Lukas hoppas att ”Teofilus” skulle

kunna lita på Bibeln och bli övertygad om
dess tillförlitlighet. När han talar om hur
tillförlitligt och ”säkert” hans evangelium
är, använder han samma ord som han använder när han beskriver hur fängelsets
portar var säkert stängda (Apg. 5:23).
Lukas inbjuder oss att forska, tänka, undersöka och fundera över – det finns inget
att dölja! Genom sitt evangelium öppnar
han dörren till GT. Han är säker på sin sak,
och också säker på att om Teofilus undersöker och studerar Bibeln blir också han
övertygad om hur tillförlitlig Bibeln är.
Vi kan aldrig bli övertygade om Bibelns
tillförlitlighet om vi inte läser och lär känna
Bibeln.
Ibland har också sådana bibelord kommit för mig, som man aldrig skulle skriva
ner i en uppdiktad berättelse. Paulus skri-

ver t.ex. till Timoteus: ” När du kommer, så
ta med dig manteln som jag lämnade kvar
hos Karpus i Troas…” (2 Tim 4:13). Eller
när det berättas om hur Jesus ger mat åt fem
tusen män och plötsligt så heter det: “på det
stället var det mycket gräs”, Joh 6:10.
För att du skall veta.
Jag tänker inte på en mantel eller på
gräs. Jag avser det som Lukas skrev om: hur
tillförlitlig den undervisning är som du har
fått! Med andra ord sagt: du kan verkligen
lita på Bibeln.
För att du skall veta.

14.2.2008
Henrik Perret

Tusen tack!
Ett varmt tack till Er alla som har kommit ihåg Teologiska institutet i Finland
under dess 20 år långa historia! Ett speciellt tack till Er för allt som ni gett med
anledning av vårt jubileumsår, för gåvor, förböner och allt stöd.
Jag uttalar en förhoppning att STI också i fortsättningen skall få vara i Era
tankar. Vi vill verka för en Kristus-centrerad teologi bland unga studerande
och äldre, vår kyrkas och våra organisationers blivande och nuvarande arbetare och ansvarstagare.
” Övergiv mig icke, HERRE; min Gud, var icke långt ifrån mig.” Ps. 38:22
Gud välsigne Er alla!
Henrik Perret, generalsekreterare
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