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Tidens fullbordan
Peter och lVladeleine Wallgren

Vingårdens ftirlag
Människor har litat på att Bibeln är korrekt översatt,
eftersom det är lärda män som är översättare. Men
Peter och Madeleine Wallgren har undersökt en
de1 viktiga ords betydelser och hur deras värdeinnnehäll har färgats av en tradition från 400-talet. Den traditionen har påverkat många översättare. Små feiaktigheter kan åstadkomma en helt
annan tolkning. Det är detta boken "Tidens fullbordan" tar upp och handlar om.
Redan när jag läste innehållsförteckningen väcktes lusten att få veta mer
kring ämnen som: Går världen mot katastrof? Guds kärlek - Guds vrede, Mellan döden och uppståndelsery Vem är förlorad? Självmord, Vad är helvetet?
och Oversättarnas traditionsbundenhet.
Drivkaften bakom denna bok iir utan tvivel Gud. Det iir i alla fall min övertygelse.
Jag är redan irme på min tredje läsning. Boken blir mer och mer givande för
varje gång. Meningar eller ståndpunkter som jag inte fu1lt ut förstår är inget
problem. De läser jag igery senare. Det kanske är max fem procent av hela dess
innehäll som 1'ag inte riktigt har "smält" egentligen inte så väsentliga saker.
De resterande 95 procenten har gett mig så många jubel-halieluja på insidary
mer än någon annan kristen litteratur jag läst.
Jag tycker Tidens fullbordan är en oerhört viktig bok i allt myller av välskrivna böcker. Den liknar ingen annan. Man blir överväldigad av vår himmelske Faders kärlek. Jag rekommenderar dig att läsa den och få många nya
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