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Den aktuella Bibeln

R

adio Dei sänder ut ett nytt diskussionsprogram med Bibeln
i fokus. Jag får sitta med i en
grupp av sakkunniga människor och
fundera över Bibelns aktualitet och
dess betydelse från olika synvinklar. I
det första programmet diskuterade vi
frågan om Bibelns ”bäst före”-datum
redan gått, och i det andra programmet
behandlades Bibelns kanon. Temat för
nästa program är Bibelns relation till
andra religioners heliga skrifter. Programmet sänds den första söndagen i
varje månad kl. 16–17.
Det är bra att man diskuterar Bibeln.
Jag hoppas att vårt program får många
att bli intresserade av Bibeln och bekanta sig med den. Bibeln är Böckernas Bok. Även om de yngsta texterna i
Bibeln är ca 2000 år gamla, är den fortfarande lika aktuell som då den skrevs,
och än idag blir några arga och några
förtjusta över dess budskap. Få förblir
helt likgiltiga. Om vi ännu skulle få en
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bibelväckelse och blåsa bort dammet
på Bibeln och börja läsa. Det skulle
förändra livet för många människor,
familjer och även hela folket.
Varför är Bibeln, fastän den är så
gammal, inte föråldrad utan fortfarande aktuell? Denna fråga kan besvaras
åtminstone på två sätt. För det första,
människans grundfrågor har alltid varit och är fortfarande de samma: Varför finns det något över huvudtaget?
Vem är jag och varifrån kommer jag?
Vart är jag på väg? Vad är meningen
med mitt liv? Vad är rätt och vad är fel?
Var kan jag finna hjälp ur min skuld
och få frid i mitt hjärta? I något skede
av sitt liv sställer varje människa dessa
frågor, och just på de här frågorna ger
Bibeln svaret. För det andra, Bibeln är
den levande Gudens tal och tilltal till
människosläktet och till dess enskilda
representanter i alla tider, här och nu,
och genom den svenska översättningen
talar Gud till och med svenska! Vi hör
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alltså Guds röst på vårt eget modersmål
i Bibeln, om vi bara vill lyssna.
Budskapet är alltid aktuellt, men i
Bibeln är det klätt i en historisk kåpa.
Bibelns böcker har kommit till i olika
situationer i historien genom olika författare, i en för oss främmande kultur.
Därför behövs bibelforskning då vi behöver få kunskap om Bibelns historiska och kulturella kontext och om dess
grundspråk, hebreiska och grekiska.
Bibelforskare och -lärare har i uppgift
att förmedla Bibelns budskap till denna
tid på ett fräscht och tilltalande sätt.
För att vi nu och i framtiden skall

kunna ha sakkunniga och bibeltrogna
teologer, behövs det god och uppbyggande teologisk undervisning. Teologiska institutet i Finland har grundats
för nästan 27 år sedan just för att det
med sin insats erbjuda sådan skolning.
Under de åren har mer än 1000 teologiestuderanden tagit del av institutets
verksamhet, och har nu i olika uppgifter i församlingar, organisationer, skolor och på missionsfälten. Vi vill fortsätta med samma vision så länge Gud
vill, och väntar och ber om en bibel
väckelse hos vårt folk.
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