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Att lära känna Gud
Knowing the Bible is one thing.
Knowing the Author is another.

barelse i ord. Den Helige Ande har talat genom profeterna, bekänner vi i vår
trosbekännelse. Bibeln är Guds tal, det är
inte bara de bibliska författarna som talar i Bibeln, utan det är Gud själv genom
de bibliska författarna. Därför är avsikten
inte bara att lära känna de bibliska författarna och deras böcker, utan lära känna
Honom, som talar i Bibeln.
”Att känna Bibeln är en sak. Att känna
Upphovsmannen är en annan sak.”
Den teologiska utbildningens målsättning skall inte enbart vara att förmedla
kunskap. I arbetet som präst och teolog
räcker det inte med teologisk kunskap.
Den är viktig och i många fall helt nödvändig. Men att lära känna Gud betyder
inte bara att veta mycket om Honom. Det
innebär att lära känna Honom, att höra
hans röst och leva i tro på Honom.
Inom STI har vi betonat den pastorala
beredskapen. Den innebär – som uttrycket säger – beredskap att tjäna som pastor,
som präst, att hjälpa människor att finna
tröst och hjälp hos Herren Jesus Kristus.
Att be för människor, att be med människor, att samtala och lyssna till deras nöd.
Att lära känna Gud och att lära känna
Bibeln är inte motsatser. Tvärtom hör de
oskiljaktigt samman. Det är bara genom

Att känna Bibeln är en sak. Att känna
Upphovsmannen är en annan sak.

T

eologiska institutet i Finland fyller
vid årsskiftet 25 år. Institutets bärande intention har varit och är att
utbilda unga teologer till tjänst inom vår
kyrka, i våra församlingar och inom våra
väckelserörelser.
Det är speciellt bibelteologin som har
intresserat oss. Det var en växande bibelkris inom kyrkan som var orsaken till att
många rörelser gick samman och grundade STI. Vi vill att våra blivande teologer
skall lära känna Bibeln som Guds Ord, att
de ska få växa och bevaras i tilliten till Bibeln.
Den teologiska utbildningen vid våra
universitet ger en mångsidig och gedigen
kunskap. Såsom alla discipliner innebär
den också en brottning med olika synsätt.
Alla synsätt är inte likvärdiga, det är inte
egalt vad man tror och lär.
Inom STI vill vi verka i enlighet med
det samarbetsdokument, som undertecknades i samband med STI:s grundande.
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Bibelns uppenbarelse som vi kan lära känna Gud. I Bibeln har Gud avslöjat sig, talat
om vem Han är och vad Han vill. Aposteln Paulus skriver att ”tron kommer av
hörande, hörande av Kristi ord.” (Rom.
10:17).

En sund lära och ett sunt liv hör samman.
Teologer behövs helt enkelt därför att det
andliga arbetet behöver en god teologi.
Teologer behövs också i utbildningsanstalter, i tidningsredaktioner och många
andra sammanhang. Religionslärarna i
våra skolor är en allt viktigare kallelse för
en teolog. Skolan innebär stora utmaningar och stora möjligheter.
Därför är den stora utmaningen också i
fortsättningen att ge unga teologer en god
grund och en fin pastoral beredskap för
kommande uppgifter. Vi hoppas och ber
att de unga skall få kallelsen att tjäna som
Guds Ords tjänare i församlingarna och
väckelserörelserna också i framtiden.
Vi hoppas, att kyrkfolket också i framtiden skall understöda STI genom förbön
och ekonomiska bidrag.

Behövs STI ännu?
Om församlingarna och väckelserörelserna skulle klara sig med debattörer och
analytiker skulle STI inte behövas. Men
nu behövs teologer, som tror att Bibeln är
Guds Ord och som vill leva som Bibeln
lär. Så länge det behövs präster och teologer behövs STI. Den teologi, som bygger på Guds Ord, är ett skydd och en hjälp
mot olika former av missbruk av religionen. Det finns många exempel på religiösa
sammanhang där det har gått snett därför
att man har försummat den sunda läran.

Ett varmt tack till Ärkeskiftet och St Mickels stift och Borgå skift för deltagande i anskaffandet
av ett elpiano Ljud högt, du psalm att lova vår Skapare och Gud. Essi Tuomala vid pianot.
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