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Att tolka och förstå 

Det är vanligt att människor försöker tolka och förstå – oavsett vilket sammanhang det 
gäller. Det är en bra drivkraft men ibland kan det bli lite tokigt - inte minst för dem som vill 
lösa och begripa teologiska frågor. Det tolkas och tyds utifrån profana eller religiösa kläder 
och färgade glasögon; utifrån egna värderingar och erfarenheter. Behovet att få pusslet att 
stämma är stort! Eller snarare pusslen! Så det stöts och blöts; vänds och vrids; klipps och 
klistras; mals och möblerar om till oigenkännlighet.  

Till slut är det svårt att veta hur pusslet såg ut från början eller om några bitar hör hemma i 
ett annat pussel … Så det kan vara klokt att, så att säga, spara locket till pusselasken där det 
färdiga resultatet brukar visas! Det vill säga vända sig till bibeln och inte till mänskliga hop-
plock eller religiösa manualer och traditioner.   
   Det går att hamna rätt – eller åtminstone så pass nära sanningen att Gud själv kan känna 
igen sig i den! Men vi behöver be om den Heliga Andes ledning och ha ett öppet och 
ofördärvat (eller nollställt) synsätt. Såvida det är sanningen som intresserar och inte att få 
rätt i en bestämd åsikt eller tradition!  
   Eftersom Gudsordet är levande och verksamt så är det smart att se orden som frön som 
kan planteras genom att vi läser dem, tror dem och låter dem få gro.  
   Inte slita upp dem genom tvivel för att kolla om nåt hänt – utan vattna genom förvissning 
att det kommer att gro. Med den enkla metoden kan vi låta Ordet verka på det sätt det är 
avsett till och hjälpa oss förstå Guds verklighet och syften!  
   Ju mer målinriktad vi gör detta – desto närmare kommer vi Sanningen och kan se hur 
pusselbitarna hamnar på plats. Och som följd därav – kommer vi även närmare varandra! 

 


