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Resa till Israel/Palestina 2011

Konstauktion

Upplev Bibelns länder 10–17 maj 2011
tillsammans med Krister Andersson och
Urban Lennartsson som tar med dig på
en resa med oförglömliga möten med
människor, miljöer och bibelarbete i
dagens Mellanöstern.
I priset, 13 000 kr, ingår: direktflyg
från Arlanda, inträden, buss, guide alla
dagar, halvpension, trestjärnigt hotell
samt dricks.
Vi besöker: Natanya (en natt),
Cesarea, Nasaret, Tiberias (två nätter),
Genesarets sjö, Kafernaum, Saligprisningarnas berg, Jordandalen, Döda
havet, Qumran, Masada, Jerusalem (fyra
nätter) och Betlehem.

Som det meddelats ett par gånger under
Bibelåret har det varit möjligt för konstnärer och glada amatörer att lämna in
tavlor och konstverk med bibelanknytning för en kommande auktion.
Nu är det dags för konstauktion och
den kommer att pågå till den 31 januari klockan 21.00. Bud kan lämnas till
krister@bibeln.se eller på telefon 0705186301. Tavlorna finns även utlagda på
vår hemsida där budgivningen kan följas.
Budgivningen börjar på 1 500 kr. Alla
medel som inkommer går till Bibelsällskapet i Litauen som önskar införa och
utveckla Bibeläventyret för landets språk
och kontext. Material behöver översättas
och tillverkas och instruktörer behöver
utbildas..

Tema: Jesus förenar och berör

Tänk att få känna dofter och trängas
med folk på via Dolorosa, känna på
stenarna där Jesus gått, stanna upp i
andakt och mässa eller att vara ensam på
saligprisningarnas berg med Bibeln.
Se gärna sida åtta för en kort inblick i
vår förra resa och lite av det du kommer
att få möta.
Sista anmälan 4 februari.
Mer information:
www.bibelsallskapet.se eller kontakta
Urban Lennartsson urban@bibeln.se
073-656 60 85.

Den första tavlan har målats av konstnären Eila Kekarainen, Ockelbo, om Jesus
och brödet som blir över.
Mått: 48 x 52 cm (inklusive vacker ram)

Omslagsfoto: Olof Brandt
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Den andra tavlan har målats av pastorn
och konstnären Reijo Luotomäki, Länna,
med ett motiv från Jesu bergspredikan.
Mått: 66 x 76 cm (HxB)
(inklusive vacker ram, som ej syns på bild)
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GENOMLYST

S

om tonåring lyssnade jag till en
predikan i Earls Court i London
som stannade kvar. Predikan utgick från Hebreerbrevet kapitel fyra, vers
12: ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat
svärd och tränger så djupt att det skiljer
själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.”
Att predikan och bibeltexten växte
fast kanske berodde på den berömde
predikanten, Billy Graham. Året var
1967. Den väldiga hallen i Earls Court
var överfylld av lyssnande, sjungande
och berörda människor. Till de berörda
hörde också jag.

lite grann, märker vi snart att det händer
något märkligt och närmast oförklarligt.
Nämligen att lika mycket som jag släpper efter av koll och kontroll, lika mycket
tar Gud över. Genom det levande Ordet,
Jesus Kristus, blir jag genomlyst och
därmed levande – igen.
När vi nu går in i ett nytt år med
Bibeln i centrum är det en bön som
kommer till mig:
”Gud, i stilla förväntan viskar jag inför
detta nya år: Förbarma dig. Genomlys
mig”.
Pröva att leva genomlyst av bibelläsning och bön var ny dag under 2011!

”

Krister Andersson
Generalsekreterare

Gud, i stilla
förväntan viskar
jag inför detta nya
år: Förbarma dig.
Genomlys mig.

Det som tog tag var insikten om Guds
ords storhet och kraft. Att Ordet är
levande hade jag märkt i min barndoms
missionshus. Men nu blev det en ny
aha-upplevelse. Det är ju faktiskt så det
är med Guds Ord: Det gäller här och nu
och överallt – och inte minst – det gäller
alla människor. Jag kände mig genomlyst av Ordet.
Och visst är det så vi känner Ordets
egenskaper i den kristna traditionen:
Långt innan röntgen och scanning upptäcktes fanns Guds Ord som genomlyser
och tränger ner så djupt att det skiljer
själ och ande, led och märg och blottläger mitt hjärtas uppsåt och tankar. Beskrivningen av Ordets kraft och förmåga
är så knivskarp att man nästan värjer
sig. Det kommer för nära, det tränger sig
innanför min hud och hotar min frihet
och integritet.
Men Guds Ord är inget hot. I stället
fungerar det så att när vi ger upp något
av oss själva, om vi så bara sänker garden

Tidningen BIBEL ges ut av
Svenska Bibelsällskapet, Box
1235, 751 42 Uppsala
Ansvarig utgivare
Krister Andersson
Redaktör
Torbjörn Stolpe
Grafisk form
Olof Brandt
Tryck
Lenanders Grafiska, Kalmar
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BIBELN PÅ NÄTET
Förakta inte ett :) eller ett *ler*,
bakom den nya tidens symboler kan
Bibelns budskap rymmas.
Text: Mikael Hansson
Foto: Privat

Jag tittar in på ett diskussionsforum hos BRIS. Det är en öppen
skrivlåda på nätet som fungerar
som ett ungdomsrum. Där får
unga upp till 18 år skriva anonymt om sin vardag, om kärlek
och förälskelse, om familjen,
kompisar och allt vad man brottas
med i livet.

S

trax efter midnatt, en tisdag natt,
då hon egentligen kanske borde
sova men är vaken sent skriver en
tjej på 16 år ett inlägg. Hon berättar att
hon är trött på att ständigt känna sig
nere och utanför, trött på känslan av att
inte passa in. Hon vill bort från detta
mörka, hon vill ha in ljus i sitt liv, så nu
har hon bestämt sig för att le under en
hel dag. Även om hon inte känner sig
uppåt så kommer hon att le, förklarar
hon. För om hon ler så kanske det trots
allt vänder – just därför att hon ler.
Om hon velat citera Bibeln hade hon
kanske skrivit ”Gläd er i hoppet, var
uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen”
(Rom 12:12). Men nu skriver hon ”Så le.
Le med mig även om det gör ont. Le för

4

att du förtjänar det.”
Budskapet om försoning och hopp, om
ett mörker som inte har makt över ljuset,
om liv som segrar över döden går igen i
den 16-åriga tjejens inlägg på internet när
hon lyfter fram leendet som en väg bort
från det som trycker henne ner.
Internet är en mötesplats som öppnar
upp för samtal, dialog och kommunikation. Det har denna unga tjej upptäckt.
Hon vet att när hon skriver på BRIS
öppna diskussionsforum finns det andra
unga där som läser hennes tankar och
som kan skriva ett svar tillbaka.
På dessa nätets mötesplatser är
Bibelns budskap mycket närvarande
även om det sällan är i form av direkta
citat eller hänvisningar. Budskapet lyfts

istället fram med andra ord, ibland med
nya symboler, ett <3 eller ett :) eller ett
*ler*. Symboler som kanske kan verka
enkla och vardagliga men som rymmer
samma längtan efter närhet och kärlek
som vi finner i Rom 12:12 och andra
bibelverser.
För kyrka och församling behöver
nätet därför inte kännas skrämmande
och som främmande mark. När kyrkan
uttrycker en längtan efter liv och hopp
så talar den samma budskap som många
unga redan talar om på nätet. Men för
att kunna vara med i den dialog som
finns på internet är det viktigt att ha
viljan att lyssna och en öppenhet för de
ord och uttryck som används på dessa
mötesplatser. Då kan kyrkan kliva in i
denna värld och delta i en kommunikation som kan vara levande och varm.
Då finns det också möjlighet för
kyrkor och församlingar att finnas med
och ge stöd när det mörka och hotfulla
tar alltför stor plats på nätet. Också detta
måste rymmas inom en levande dialog.
Kyrkan har, med Bibelns budskap, en
viktig uppgift att fylla på nätet. Precis
som på torget, på sjukhuset, på skolan
och arbetsplatsen. Det första steget är
att våga tro på detta. Att våga se att nätet
erbjuder en fantastisk plats för samtal,
dialog och kommunikation där Bibelns
budskap inte behöver vara längre bort än
ett musklick.
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BIBELSAJTEN.NU
Vad vill unga människor veta?

Text: Maria Hammarström
Foto: Privat

Bibelsajten.nu började som ettårigt projekt i september 1999 i samarbete
mellan Svenska Kyrkans Unga, EFS och Svenska Bibelsällskapet. Syftet
var att lansera Bibel 2000 och skapa nyfikenhet kring Bibeln och kristen
tro till målgruppen tonåringar 14–18 år, primärt unga utanför kyrkorna.

S

amarbetet förlängdes och även
Svenska Baptistsamfundets
Ungdomsförbund, Sveriges Unga
Katoliker, Metodistkyrkans Ungdomsförbund och Svenska Missionskyrkans
Ungdomsförbund kom med. Sajten
innehöll artiklar om Bibeln och livsfrågor, filmrecensioner, diskussionsforum
och en frågelåda där präster, pastorer
och pedagoger svarade på insända frågor
om allt mellan himmel och jord. Hösten
2007 toppade antalet besökare med
cirka 60 000 unika besök på en månad.
Vad handlar ungas frågor om?
Frågorna som genom åren kommit
in till Bibelsajten faller grovt sett i två
kategorier: faktafrågor och själavårdsfrågor. Skolelever i olika åldrar går in på
Bibelsajten och letar fakta och skriver
in sina frågor om innehållet i kristen tro
och etik, vem Jesus var och vad som står
i Bibeln.
Men lika ofta skriver unga in om personliga frågor, om kärlek, abort, döden
och meningen med livet. En del frågor
har vi genom åren valt att inte lägga ut
på sidan p.g.a. deras personliga karaktär, utan istället kontaktat personen via
mail och gett svar och om möjligt försökt

Maria Hammarström, teologisk samordnare för Svenska kyrkans unga och
ordförande i styrgruppen för Bibelsajten.
erbjuda kontakt med någon lokal präst
eller diakon för samtal.
Ett frågeområde som har ökat under
åren är de som handlar om jämförelser
mellan kristen tro och andra religioner.
Vilka skillnader och likheter finns det,
hur skiljer sig värderingar eller syn på
Gud, kärleken och döden åt mellan en
muslim och en kristen t.ex.? Det märks
också att det för många unga är diffust
vilka olika sorters kristna kyrkor det
finns och vad det betyder att vara katolik
eller baptist. Många uttrycker en positiv
överraskning över att hitta lyhörda och
öppna svar som visar att det finns olika
sätt att tänka utifrån det man finner i
Bibeln.
Det är unikt att ha haft en kristen
webbplats där representanter för så
olika samfund arbetar sida vid sida med

att ge sina svar på vad kristen tro och
Bibeln har att säga om livet till unga
människor, med bibehållen respekt för
varandras uppfattningar. Det märks på
läsarkommentarerna att detta gett en
större trovärdighet för den kristna tron
och för kristna som människor man kan
prata med om viktiga saker och bli tagen
på allvar.

Bibelsajtens framtid
Precis innan tidningens pressläggning
beslöt styrgruppen att hålla sajten öppen första halvåret 2011, detta sedan
nya pengar kommit till. Framtiden är
dock fortfarande osäker då ett bredare
engagemang från kyrkor och samfund
behövs för rädda Bibelsajten.
Aktuell information se bibelsajten.nu.
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BIBELN BLAND UNGA
Ny undersökning bland 12–18 åringar.
Text: Olof Brandt
Grafik: Sinitor Foto: Olof Brandt
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Q3. Hur ofta eller sällan läser du själv något i Bibeln, är det…?
Bas: 257 st, svarat ”Har själv läst något ur Bibeln” på fråga 2

Hur ofta läser du Bibeln?

Statistisk säkerhet: Signifikansnivå 95 %  Konfidensintervall i genomsnitt + 5 %

Frågan ställdes till dem som svarat ja på frågan: ”Har själv läst något ur Bibeln?”
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14 %
40 %

(signifikant skillnad mellan land man är född i)

Båda föräldrar födda i Sverige
En förälder född i Sverige, en i annat land
Båda föräldrar födda i annat land

13 %
14 %
33 %

(signifikant skillnad mellan land föräldrar är födda i)

(signifikant skillnad mellan pojke och flicka)
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Tre bibelsällskap, en strävan
Text: Krister Andersson

A

lla känner till att Mellanöstern
och särskilt länderna Israel och
Palestina bär på oförsonlighet
och hat. Motsättningarna är omfattande,
överträdelser av lagar och regler för
mänskliga rättigheter, fred och samlevnad överträds gång efter annan. Självmordsbombare, ockupation av privat
egendom och särskiljande betongmurar
dominerar mediebilden.
Men det finns också en annan verklighet och den står bland andra de lokala
Bibelsällskapen för. I området finns
nämligen tre Bibelsällskap: det Arabiska
Bibelsällskapet med säte i Nasaret, det
Israeliska Bibelsällskapet med kontor
och butik i Jerusalem samt det Palestinska Bibelsällskapet med kontor och
lokaler i Betlehem.
I samband med en personalresa förra
våren hade Bibelsällskapets kansli och
en grupp Bibeläventyrare möjlighet att

besöka de tre sällskapen personligen.
Det vore inte så underligt om dessa
tre bibelsällskap verkade åtskilda från
varandra, fyllda av misstro och avoghet,
men så är inte fallet. Under senare år
har ett välsignat och berikande samarbete växt fram med den engagerade och
skicklige Labib Mandanat som samordnare. När Labib och medarbetarna
ställer Jesus och Bibeln i centrum för liv
och verksamhet sker något märkligt och
stort. Det som särskiljer förenas, det som
varit blockerat öppnas, det som varit hat
blir kärlek och det som varit avgränsningar blir nya och oanade möjligheter.
Under flera år har Svenska Bibelsällskapet stött Bibelsällskapens gemensamma projekt och sammanväxt med dem
i ett fruktbärande arbete. Vi har genom
detta noterat hur Bibeln och Jesus Kristus förenar och berör!

Labib Mandanat, ledare för det
Palestinska Bibelsällskapet

Behöver du idéer inför

BIBELNS DAG?
Den 23 januari firas Bibelns dag.
Gå in på www.bibelsällskapet.se och
låt oss hjälpa er att göra dagen minnesvärd!
8
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Mitt i
Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln känd och använd. Här, på
de fyra mittensidorna, bjuder vi på några tips både för din egen aktivitet
och för din kyrka eller församling.

90 dagar med Bibeln

Mittuppslaget

Korsordet

Vi erbjuder en bibelläsningsplan på 90
dagar från Bibelns dag den 23 januari
fram till Påsk. Den är hämtad ur vår
bibelläsningsplan Bibel och Bön som du
även kan beställa via vår hemsida.

Jonas Dagson ger oss allt från en liten
stund till flera timmars fördjupning i de
spännande kopplingarna mellan GT och
NT. Tänk att få ge en liknande upplevelse till församlingen! Läs mer på
www.vandragenombibeln.com

För dig som gillar att lösa korsord har vi
i detta nummer en nyhet, ett bibelkorsord. Ta chansen genom att skicka in din
lösning och var med i utlottningen av ett
par böcker.

90 dagar med Bibeln fram till påsk
Januari
Mån 24 Rut 2:8–16
Tis 25 Rut 2:17–23
Ons 26 Rut 3:1–18
Tors 27 Johannesevangeliet 3:1–10
Fre 28 Johannesevangeliet 3:22–30
Lör 29 Andra Timotheosbrevet 1:7–10
Sön 30 Matteusevangeliet 14:22–33
Mån 31 Rut 4:1–12

Februari
Tis 1
Rut 4:13–22
Ons 2 Johannesevangeliet 3:31–36
Tors 3 Johannesevangeliet 4:1–15
Fre 4 Johannesevangeliet 4:24–26
Lör 5 Apostlagärningarna 2:42–46
Sön 6 Matteusevangeliet 13:31–33
Mån 7 Johannesevangeliet 4:27–38
Tis 8 Johannesevangeliet 4:39–42
Ons 9 Johannesevangeliet 4:43–45
Tors 10 Johannesevangeliet 5:1–9a
Fre 11 Johannesevangeliet 5:9b–15
Lör 12 Filipperbrevet 2:12–13
Sön 13 Johannesevangeliet 5:16–23
Mån 14 Johannesevangeliet 5:24–30
Tis 15 Johannesevangeliet 5:37–47
Ons 16 Johannesevangeliet 6:1–13
Tors 17 Johannesevangeliet 6:14–15
Fre 18 Domarboken 2:11–19
Lör 19 Filipperbrevet 3:7–14
Sön 20 Matteusevangeliet 19:27–30
Mån 21 Johannesevangeliet 6:16–21
Tis 22 Johannesevangeliet 6:22–33

Ons 23 Johannesevangeliet 6:34–40
Tors 24 Johannesevangeliet 6:41–47
Fre 25 Jesaja 55:10–11
Lör 26 Hebreerbrevet 4:12–13
Sön 27 Johannesevangeliet 6:60–69
Mån 28 Johannesevangeliet 7:1–9

Lör 26 Kolosserbrevet 1:15–20
Sön 27 Lukasevangeliet 1:46–55
Mån 28 Johannesevangeliet 8:21–30
Tis 29 Andra Moseboken 13:20–22
Ons 30 Andra Moseboken 14:1–14
Tors 31 Andra Moseboken 14:15–23

Mars

April

Tis 1
Johannesevangeliet 7:10–13
Ons 2 Johannesevangeliet 7:14–24
Tors 3 Johannesevangeliet 7:25–31
Fre 4 Första Moseboken 39:1–6a
Lör 5 Andra Korinthierbrevet 5:14–21
Sön 6 Markusevangeliet 10:32–45
Mån 7 Psaltaren 37:1–9
Tis 8 Andra Korinthierbrevet 7:8–13
Ons 9 Lukasevangeliet 5:33–39
Tors 10 Första Moseboken 14:17–20
Fre 11 Psaltaren 110
Lör 12 Hebreerbrevet 5:7–10
Sön 13 Markusevangeliet 1:12–13
Mån 14 Johannesevangeliet 7:32–36
Tis 15 Johannesevangeliet 7:40–53
Ons 16 Johannesevangeliet 8:1–11
Tors 17 Johannesevangeliet 8:12–20
Fre 18 Andra Moseboken 2:1–10
Lör 19 Hebreerbrevet 11:23–27
Sön 20 Markusevangeliet 14:3–9
Mån 21 Första Samuelsboken 1:1–8
Tis 22 Första Samuelsboken 1:9–18
Ons 23 Första Samuelsboken 1:19–23a
Tors 24 Första Samuelsboken 1:23b–28
Fre 25 Första Samuelsboken 2:1–10

Fre 1
Lör 2
Sön 3
Mån 4
Tis 5
Ons 6
Tors 7
Fre 8
Lör 9
Sön 10
Mån 11
Tis 12
Ons 13
Tors 14
Fre 15
Lör 16
Sön 17
Mån 18
Tis 19
Ons 20
Tors 21
Fre 22
Lör 23
Sön 24

Andra Moseboken 14:24–31
Första Korinthierbrevet 10:1–6
Johannesevangeliet 6:48–59
Johannesevangeliet 8:31–47
Johannesevangeliet 8:48–59
Johannesevangeliet 9:1–12
Johannesevangeliet 9:13–41
Johannesevangeliet 10:1–21
Första Johannesbrevet 1:8–2:2
Johannesevangeliet 3:11–21
Johannesevangeliet 10:31–42
Johannesevangeliet 11:1–17
Johannesevangeliet 11:28–44
Johannesevangeliet 11:45–53
Johannesevangeliet 11:54–57
Filipperbrevet 2:5–11
Johannesevangeliet 12:1–16
Johannesevangeliet 12:17–36
Johannesevangeliet 12:37–43
Hebreerbrevet 10:12–18
Johannesevangeliet 13:1–17
Johannesevangeliet 19:17–37
Apostlagärningarna 13:32–37
Johannesevangeliet 20:1–18
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Tjugo steg genom Bibeln
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Vandra genom Bibeln (VGB) är ett koncept där en församling eller
en Bibelskola kan få del av Bibelns berättelser på ett övergripande
sätt. VGB är en svenska version av Walk thru the Bible. För mer
information besök www.vandragenombibeln.com.

ADAM

ABRAHAM

1. Begynnelsen
l
– ffrån
å
JOSEF
alltings ursprung till fokus
1 MOSE
på en enda person. Text: 1 Mos 1–11
Personer: Adam, Eva och Noa
2 Patriarkerna – från en person
till en familj som flyttar till Egypten.
Text: 1 Mos 12–50
Personer: Abraham, Isak, Jakob och Job

JOSUA

3. Slaveri – från en familj i frihet till en folk av slavar.
Text: 2 Mos 1
Personer: Josef och Farao

RUT

DAVID

4. Uttåget – från ett folk under slaveri till ett folk i frihet
Text: 2 Mos 2–5 Mos 34
Personer: Mose, Aron och Miriam
5. Erövringen – från ett folk på vandring till ett folk i ett land
Text: Josua, Domarboken och Rut
Personer: Josua, Rachav, Kalev, Debora, Barak, Gideon, Simson och Rut
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6. Det enade riket – från ett folk i ett land till en enad nation
Text: 1 Sam 1–1 Kung 11, 1 Krön 1–2 Krön 9
Personer: Hanna, Samuel, Saul, David, Jonatan, Ish-Boshet och Salomo
7. Det delade riket – från en enad nation till ett splittrat rike
JESAJA
Text: 1 Kung 12–2 Kung 17, 2 Krön 10–28
Personer: Rehabeam, Asa, Joshafat, Elia, Joash, Elisha och Amasjaa
Gamla t
esta en
tet
8. Det enda riket – från ett splittrat rike till en enda överlevande nation
io –Be1står av 39 skrim
ion
fter
7 historis
ka böcke
Text: 2 Kung 18–25, 2 Krön 29–36
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r
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sk
– 17 profe a böcker
Personer: Josia, Nebukadnessar, Jesaja och Jeremia
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rkerna ti från patri9. Fångenskapen – från en ensam nation till ett folk i fångenskap
ll
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1
Text: Hesekiel, Daniel
Språk: h 600 år
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slag av a iska med
ESTER
Personer: Hesekiel, Daniel, Shadrak, Meshak och Aved-Nego
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ning: förs
till svensk
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10. Det återupprättade riket – från fångenskap till en ny start
a 1541
Text: Esra, Nehemja och Ester
Personer: Serubbabel, Ester, Esra, Nehemja, Haggaj, Sakarja och Malaki
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1. Jesus vänder sig till folket – ”Från den tiden” Matt 4:17
Händelser: Jesus födelse, vid tolv år i templet, Jesus döps och frestas, möter Nikodemos,
predik
ikan
drivs ut ur Nasaret, predikar för folket, väljer ut tolv lärjungar, Bergspredikan

MARIA,
JESUS MODER

2. Jesus vänder sig till lärjungarna – Tala i liknelser... Matt 13:3 Nya testamentet
rifter
Består av 27 sk
Händelser: Stillar stormen, ger mat till 5000, sänder ut sina
r
lie
ge
an
ev
–4
lärjungar, fortsätter norrut till Tyrus och Sidon, Petrus bekännelse. – 1 berättelse om kybrrkevan
ande
– 21 undervis bok
3. Jesus vänder sig mot korset – ”Från den tiden” Matt 16:21
k
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Händelser: Uppväcker Lasaros, tågar in i Jerusalem, fängslas,
H
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e
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döms, korsfästs, begravs men uppstår på tredje dagen.
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boken omkrin

JOHANNES
DÖPAREN

4. Evangeliet förkunnas i Jerusalem – Apg 1–8
Händelser: Jesus himmelsfärd, Pingstdagen, dramat kring
Ananias och Sapfeira, val av diakoner, Stefanos martyrdöd
A

PETRUS
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Språk: grekis
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5. Evangeliet når Judéen och Samarien – Apg 9–12 (Gal 1:13–24)
Händelser: Filippos och den etiopiske hovmannen, Sauls omvändelse - blir
Paulus, Petrus i Lydda och Joppe, Petrus i Cornelius hus

6. Evangeliet förkunnas i Rom och når vidare – Apg 13–28
Händelser: Paulus första missionsresa till Mindre Asien, Apostlamötet i Jerusalem, ...andra resan till Korinth, ... tredje resan till Efesos och resan till Rom.
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10. Undervisande brev om framtiden
Texter: 1 och 2 Thessalonikerbreven,
1 och 2 Petrusbreven, Judas brev,
Uppenbarelseboken.
JOHANNES
MARKUS
LUKAS
TIMOTHEOS

JOHANNES

• Bibeln är skriven på tre språk (hebreiska, arameiska och grekiska).
• Bibeln är indelad i 1189 kapitel. Gamla testamentet har 929 kapitel, Nya testamentet 260 kapitel.
• Bibeln är också indelad i verser. Bibeln har 31 173 verser, 23 214 verser i Gamla testamentet och
7 959 verser i Nya testamentet.
• Det tar omkring 50 timmar att läsa Bibeln tyst för sig själv. Det innebär att om du läser
Bibeln en timme i veckan kan du läsa igenom hela Bibeln på ett år.
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ÅBÄKIG
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REDES

SJÖNG
KEEP ON
WALKING

Tävla och vinn

Skriv ner de nyckelord som du får i de
gula rutorna och skicka in dem till Bibelsällskapet senast den 15:e mars.
Du kan antingen fylla i denna svarskupong, klippa ut den och posta den till
oss eller skriva svaret på ett vykort och
skicka. Vi lottar ut böcker. Adressen är:
Bibelsällskapet
Box 1235, 751 42 Uppsala
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GUD SOM HAVER...
Barnbiblar genom tiderna visar hur
samhällets moral påverkar.

Text: Torbjörn Stolpe
Foto: Privat

Prästen och läraren i bibelvetenskap vid Karlstads universitet Sören
Dalevi är nog en av dem som funderat mest kring våra barnbiblar. För
tre år sedan disputerade han på en avhandling om barnsyn, gudsbild och
Jesusbild i ”Barnens bibel” och ”Bibeln i berättelser och bilder”.

S

ören blev intresserad av ämnet och
noterade stora skillnader mellan olika
böcker och olika tider och funderade
över vad som ligger bakom val av texter och
hur man väljer att berätta de olika avsnitten. I avhandlingen som fick titeln ”Gud
som haver barnen kär?” koncentrerade
hans sig på de två barnbiblarna ovan, eftersom båda har varit mycket populära och
dessutom skrevs med 50 års mellanrum.
Och så bestämde han sig för fem väl kända
texter: Kain och Abel, Abraham och Isak,
Jesus och barnen, det förlorade fåret (som
är ett barn i Barnens bibel) samt fiskefänget
(som är ett underverk).
– Jag noterade att författarna har
varit rätt egensinniga när de har gjort
om berättelserna. Man anpassar helt
enkelt efter normerna i sin egen tid. Som
läsare bör man fråga sig vilken teologi de
använder sig av.

Han noterar som ett enda exempel
att i Barnens bibel får berättelsen om
Kain och Abel en helt annan moral än
grundtexten. I Bibel 2000 är Bibelns
moral egentligen omoralisk ur det dåtida
samhällets synpunkt. Den som gjort ont
straffas inte, utan visas omsorg av Gud. I
Barnens bibel – från 1941 – finns det en
tydlig ond och god sida.
På liknande sätt går Dalevi genom de
övriga berättelserna.
– Jag blir förundrad över hur mycket
man kan göra om Bibeln. Och vi tar till
oss det, bara för att vi är så glada att
någon gör en bibel för barn.
Vad är då bäst idag?
Här är Sören Dalevi tydlig.
– De bästa finns idag i Danmark och
Tyskland. De är artistiskt originella
utan att de för den skull gör om bibeltexten till oigenkännlighet. Det Danska

Bibelsällskapet har eget förlag och de är
mycket ideologiskt medvetna. Børnenes
computerbibel med CD-rom eller De
minstes bibel är två exempel.
Och med bra menar han att Bibeln följer
grundtextens intentioner så nära som möjligt, och färgas så lite som möjligt av dagens
moralsyn och vad som är populärt just nu.
En av de allra bästa är faktiskt 500 år
gammal och finns i ett enda exemplar i
Sverige. På Kungliga Biblioteket.
– Den skrevs av Luther samtidigt med
katekeserna, den ligger i vår tradition och
är faktiskt mycket bra. Bättre än Barnens
bibel, tycker jag. Luther ville nå de unga
och var en utmärkt pedagog. Skapelseberättelsen till exempel, den introducerar
han och hoppar sedan direkt till sjunde
dagen, men lägger till dagarna emellan
som bilder, som man själv kan berätta
om. Pedagogiskt mycket intressant.
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TIMOTHEOS

En förebild för unga människor.

Text: Mikael Winninge
Bild: Illustrerad Familjebibel, 1901

”Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de
troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet” (1 Tim 4:12).

C

itatet är befriande, eftersom det
uppmuntrar unga människor att
vara frimodiga, men också att ta
ansvar och sträva efter att själva vara goda
förebilder. I brevets form är det Timotheos
som uppmuntras och får vägledning av
sin läromästare Paulus. I brevinledningen
tilltalas Timotheos som Paulus ”äkta barn i
tron” (1 Tim 1:2; jfr 2 Tim 1:2).
Paulus verkar ha träffat Timotheos
mor såväl som hans mormor, vilket kan
tyda på att Paulus lärde känna Timotheos när han var ganska ung. ”Jag har
blivit påmind om den uppriktiga tro som
finns hos dig och som fanns redan hos
din mormor Lois och din mor Eunike;
jag är viss om att den finns också hos
dig” (2 Tim 1:5). Timotheos uppmanas flera gånger att vara trogen och
ståndaktig: ”Stå kvar vid det som du har
lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg
vilka lärare du har haft och att du ända
sedan dina barnaår är hemma i de heliga
skrifterna; de förmår ge dig den kunskap
du behöver för att bli räddad genom tron

14

på Kristus Jesus” (2 Tim 3:14f ). Här får
man intrycket att Timotheos redan som
liten var fromt uppfostrad. Kanske var
det hans judiska mor som hade gjort
honom förtrogen med Bibeln (GT).
Man får en känsla av att Timotheos
fortfarande är ung när brevet skrivs:
”Ge inte efter för ungdomliga impulser.
Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och
frid tillsammans med dem som åkallar
Herren med rent hjärta” (2 Tim 2:22).
Frågan är dock huruvida han verkligen är
ung eller endast framställs så, för att vara
en förebild för unga ledare i den tidiga
kyrkan. Syftet med Timotheosbreven är
snarare allmänt pastoralt än snävt privat.

Uppdraget till Timotheos
Timotheos hade fått ett uppdrag av Paulus: ”Timotheos, mitt barn, detta uppdrag
att förmana ger jag dig i enlighet med de
profetior som utpekade dig för att du med
stöd av dem skall strida den goda striden,
i tro och med gott uppsåt” (1 Tim 1:18f).
Att leda andra kristna innebär också att

förmana sina syskon i tron. Paulus omtalar i båda breven den nådegåva Timotheos hade fått: ”Ta vara på den nådegåva
du har, den som du fick när profetior
utpekade dig och de äldstes råd lade sina
händer på dig” (1 Tim 4:14). Kanske anar
vi här början på en institutionalisering
av det kristna ledarskapet med en glimt
av hur en avskiljning kunde gå till. Enligt
det andra brevet är det Paulus personligen som avskilde Timotheos: ”Därför
påminner jag dig om att du skall blåsa liv
i den nådegåva från Gud som finns hos
dig sedan jag lade mina händer på dig”
(2 Tim 1:6). Det andra Timotheosbrevet
har formen av ett andligt testamente och
därför är det följdriktigt att skildringen är
mer personlig. I alla händelser uppmanas
Timotheos att ta Paulus till sitt föredöme: ”Ta det som du har hört av mig till
mönster för en sund förkunnelse, i tro
och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara
genom den heliga anden som bor i oss det
goda som har anförtrotts dig
(2 Tim 1:13f).
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Den till åren komne Timotheos som för traditionen vidare.

Vad vet vi egentligen om
Timotheos?
När Timotheos figurerar som brevmottagare i 1–2 Timotheosbreven har han av
allt att döma en förebildlig roll. Han är
på ytan den som ska ta emot den första
generationens erfarenheter och föra
dessa vidare till den andra generationen.
Enligt de flesta forskare symboliserar emellertid Paulus i dessa brev den
andra generationen, medan Timotheos
representerar den tredje generationen.
Så betraktade utgör dessa brev en senare
tids bearbetning av hur Paulus lära ska
tillämpas i en ny situation.
I de nytestamentliga brev som utan
tvekan är skrivna av Paulus omtalas
Timotheos i flera fall som medavsändare
(1Thess 1:1; 2 Kor 1:1; Fil 1:1 och Filem 1).
Han beskrivs som broder och medhjälpare
(t.ex. 1 Thess 3:2). På ett ställe beskriver
Paulus honom som ”mitt kära, trogna
barn i Herren” (1 Kor 4:17). Ordvalet tyder
kanske på att Paulus varit den som fört
Timotheos till tro på Jesus Kristus. När

Paulus i fängelset skriver till filipperna och
meddelar att han hoppas kunna skicka
Timotheos till dem, intygar han: ”Jag har
ingen annan med samma förmåga att
känna det rätta ansvaret för er … ni vet vad
han har gett prov på. Som en son hjälper
sin far, så har han arbetat för evangeliet
tillsammans med mig” (Fil 2:20–22).
Apostlagärningarna ger oss lite mer
kött på benen när det gäller Timotheos
bakgrund och hans verksamhet som
Paulus medarbetare. När Paulus kom till
Lystra berättas följande: ”Där fanns en
lärjunge som hette Timotheos, vars mor
var kristen judinna medan fadern var
grek. Han hade gott namn om sig bland
bröderna i Lystra och Ikonion. Denne Timotheos ville Paulus ha med sig på resan,
och med hänsyn till judarna i de trakterna
tog han och omskar honom; alla kände
ju till att hans far var grek” (Apg 16:1–3).
Det framgår av Apostlagärningarna att
Timotheos reser tillsammans med Paulus
till Beroia (Apg 17:14), att de skiljs åt och
sedan återförenas i Korinth (Apg 18:5).

Uppenbarligen verkade de också tillsammans en tid i Efesos (Apg 19:22; jfr 1 Kor
4:17). Efter Paulus sista besök i Korinth
var Timotheos en av flera följeslagare som
i vart fall påbörjade resan till Syrien och
Jerusalem (Apg 20:4).

Några goda råd från
Timotheosbreven
•

•

•

”Kroppsövningar är nyttiga på sitt
sätt, men gudsfruktan är nyttig på
alla sätt, med sitt löfte om liv både
för denna tiden och den kommande” (1 Tim 4:8).
”Kämpa trons goda kamp, sök vinna
det eviga livet, som du har kallats
till och för vars skull du har avlagt
den rätta bekännelsen inför många
vittnen” (1 Tim 6:12).
”Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens
och självbesinningens” (2 Tim 1:7).
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Bibelmaterial i Myanmar
Text: Torbjörn Stolpe
Foto: UBS bildbank
Vårt systersällskap i Myanmar – tidigare
Burma – hjälper till att förse kyrkor och
enskilda med bibel- och evangelisationsmaterial. Målgruppen för deras arbete
är både unga och gamla, kristna och icke
kristna. De senare är många i Myanmar.
Befolkningen består till 89 procent av
buddhister.
Det är inte helt lätt för kyrkor och
kristna organisationer att arbeta och
producera bibelmaterial i landet. Därför
är de starkt beroende av stöd från andra
länders bibelsällskap. Vi stödjer detta
arbete och speciellt inriktningen mot
unga människor, där det finns ett stort
intresse för Bibeln.
Målet för vårt projekt är att 300 000
personer ska beröras av olika aktiviteter
och material. Bibelsällskapet i Myanmar
siktar speciellt på tre olika grupper av

mottagare. Man vill nå troende vuxna och
ungdomar med olika typer av bibelmaterial för att stimulera deras andliga liv,
ickekristna för att förvandla deras liv och
barn till både kristna och icke kristna som
regelbundet besöker någon söndagsskola.
För dessa barn håller man på att ta fram
serietidningar med bibelinnehåll. Där
finns redan en tidning som handlar om
Rut och en annan om Debora.
I Sverige kan vi stödja genom ekonomiska resurser men också genom förbön.
Bland annat bör vi bedja för att man ska
få tillstånd att trycka det nödvändiga
materialet. Bibelsällskapet i Myanmar
ber oss också bedja för att barn och unga
verkligen ska nås av materialet och av
det glada budskapet för livsförvandling
och en god framtid.

Bibelnöd i turistparadiset

Thailand är ett mycket populärt turistmål för många svenskar. Flera av våra
läsare har säkert varit där både en och
två gånger. Då är sannolikheten stor att
man också träffat någon från folkgruppen
Urak Lawoi. Speciellt om man har semestrat i Phuketregionen, den region som
drabbades av Tsunamin för sex år sedan.
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Befolkningen i Urak Lawoi har idag
ett stort behov av biblar och bibelmaterial, inte minst för att en märkligt stark
väckelse och församlingstillväxt ägt rum
efter tsunamin. Biblarna och undervisningsmaterialet räcker helt enkelt inte
till för alla nya behov.
Det arbete som nu pågår är dels en

uppdatering av Nya testamentet, som
tidigare översattes enklare för de två små
kristna församlingar som fanns i Phuket
före tsunamin. Därefter har alltså dessa
små kyrkor växt oavbrutet, samtidigt som
allt fler kristna församlingar startas. Nu
jobbar man på en översättning av Gamla
testamentet, som bok efter bok översätts
till Urak Lawoi. Slutligen produceras också
ledarmaterial för de allt fler prästerna och
pastorerna.
Värt att notera är att det ibland finns
en motsättning i provinsen mellan dem
som talar thai, Thailands huvudspråk,
och dem som talar Urak Lawoi. Det är
nu viktigt att de som vill använda sitt
eget språk, Urak Lawoi, ska kunna göra
det. Samtidigt som bibelkunskapen
sprids, stärks också den egna identiteten.
Svenska Bibelsällskapet stödjer det
Thailändska Bibelsällskapet i detta
viktiga arbete.
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KRIK en snabbt
växande femåring

Kortrecensioner

Var dag med
Jesus

us

Var dag med Jes

Text: Torbjörn Stolpe
Foto: KRIK mediateam
I förra numret av BIBEL skrev Krister
Andersson i sin ledare att 91 procent av
alla kristna kom till tro när de var unga,
samt att idag är 50 procent av världens
befolkning under 25 år.
Med detta som bakgrund är det mycket
intressant för Bibelsällskapet att samarbeta med KRIK (Kristen idrottskontakt).
Läser man några av punkterna i det KRIK
vill betona blir det ännu mer intressant.
– Bibeln som Guds heliga skrift till
mänskligheten och att fördjupning i
Guds ord är en viktig del av den livskraft
Gud vill ge åt varje människa.
– Bibelns Gud, vars namn är heligt,
som den ende sanne skaparen och upprätthållaren av världen.
Visionen är ”att bevara, inspirera och
vinna idrottsfolk till ett kristet liv genom
att vara en mötesplats som förenar glädjen i idrotten och den kristna tron”.
En viktigt del av KRIK:s arbete sker
på läger av olika slag, både vinter och
sommar. Under dessa läger väver man
samman idrottsintresset med inspiration

för Bibel och tro. Man stimulerar också
medlemmarna att tänka utanför sin egen
innersta krets. Därför vill KRIK ge stöd
till liknande organisationer, främst i
tredje världen.
För Bibelsällskapet är det främst två
saker som vi samarbetar om. Dels planerar KRIK att ge ut en sportbibel, något
vi gärna vill stödja på olika sätt, och vi
undersöker hur Bibel 2000 kan ligga till
grund för en sådan satsning.
Dels vill KRIK stödja unga människor på andra håll i världen. De senaste
två somrarna har KRIK anordnat något
unikt: KRIK-löpet. Det handlar om att
enskilda medlemmar i KRIK utmanar
vänner och bekanta att stödja dem med
ett antal kronor per varv de orkar springa
runt en bana. För två år sedan sprang de
in cirka 30 000 kronor som Bibelsällskapet kunde använda för att förstärka ett
ungdomsprojekt i Panama. 2010 slogs
nytt rekord med cirka 100.000 insamlade
kronor. Pengar man vill använda för att
stödja kristna ungdomsorganisationer
med idrottsinriktning i våra samarbetsländer. Gärna något som passar in i
Bibelsällskapets aktiviteter.

”Se och smaka Herrens godhet, lycklig
den som flyr till honom!” är ett bibelcitat
från Psalm 34 i Bibeln. Jag tycker att
dessa ord mycket tydligt och konkret
talar om vad som döljer sig innanför
pärmarna i boken ”Var dag med Jesus”.
Här kan vi bildligt talat ”smaka” på
Jesus, vi får ”dagligt bröd” för årets alla
dagar. Tänk att börja varje ny dag med
ett ord från Mästaren själv eller varför
inte avsluta dagen med ett Jesuscitat.
Valet är ditt!
Boken är upplagd så, att för varje vardag läser du ett kort Jesusord, söndagens
läsning är däremot ett längre sammanhang, som förstärks av ett foto. Smaka
ordet, se bilden! Läs texten och meditera
gärna över den med hjälp av bilden.
Detta är en bok att återkomma till år
efter år. Jesu ord har kraft, tröst, hjälp
och uppmuntran till varje människa som
läser dem. Den perfekta gåvan till dig
själv och dina vänner.
Aila Luotomäki
Bibelbutiken
Hård pärm, med guldfoliering, märkband.
Best nr 1611 Introduktionspris: 99:(ordinarie pris 139:-)
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AKTUELLA BÖCKER
Var dag med Jesus
Jesusord för varje dag, illustrerad med vackra fotografier. En bok att återkomma till år
efter år. Guldfolierad framsida, märkband.
Best nr 1611 Pris 99:- (ordinarie pris 139:-)

Var dag med Jesus

Bibeln
Hård pärm, normalformat
Innehåll: Gamla och Nya testamentet, til�lägg till Gamla testamentet (Apokryferna)
kartor, tabeller och faktarutor m.m.
Med skyddsomslag Doré
Best nr 1606 Pris 199:Med skyddsomslag ”I begynnelsen”
Best nr 1605 Pris 199:-

Psaltaren
Psaltaren presenteras här i en förnyad
språkdräkt, grundligt reviderad och granskad utifrån den hebreiska grundtexten. Boken innehåller dessutom 31 foton i fyrfärg.
Best nr 1627 Pris 199:-

Bibeln för små och stora
I 25 berättelser från Gamla och Nya testamentet får små och stora läsare stifta
bekantskap med Bibelns odödliga texter.
Berättelserna är rikt illustrerade med vackra
och uttrycksfulla bilder.
Best nr 1612 Pris 269:-

Jag lovade dig en rosenäng
Har lidandet en mening? "Varför" är en vanlig
fråga när något svårt drabbar oss. I denna lilla
bok presenteras på ett enkelt sätt vad vår kristna
tro lär oss om lidandet. Boken, skriven av en
karmelitnunna, är både en andaktsbok som
öppnar upp för meditation, bön och begrundan,
samtidigt som den är en teologisk skrift.
Best nr 1626 Pris 79:Bibelläsning
& Bön 2011

Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.
Ps 25:4-5
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Bibelläsning & Bön 2011
Bibelsällskapets populära årliga bibelläsningsplan. Den
uppmuntrar inte bara till regelbunden bibelläsning utan
ger även information om bibelprojekt i olika länder och
manar till förbön. Säljes endast i 10-buntar
Best nr 1061 Pris 10-pack 100:- 50-pack 400:-

Allt ljus på…
Jesus

Vi skriver år 2011 nu, återigen börjar ett
nytt år. Ett oskrivet blad säger vi. Ingen
av oss vet vad som kommer att möta oss
i år. Visst, vi planerar gärna, både vårt
arbete och det privata livet. Det gamla
talesättet ”människan spår men Gud rår”
känner vi alla till.
Även detta år kommer vintern att
ge vika för våren, som sedan kommer
att tas vid av sommaren. Hösten dyker
upp oftast objuden för att avlösas av en
ny vinter, årscirkeln är sluten. Detta är
naturens och livets gång. Livet självt går
inte i repris, även om vi många gånger
kan känna att mycket återupprepas.
Bibel året 2010 ligger bakom oss, men
Bibeln och dess budskap är lika viktigt
och aktuellt oavsett årtal, årstider eller
veckodagar. ”Nu måste vi gå vidare” är
ett begrepp som vi gärna använder när
ett projekt eller ett arbete närmar sig
sitt slut. Oberoende av om det är på en
arbetsplats eller i en församling tar vi
till denna mening. Lätt att ta till sig svår
att förverkliga. Klart att vi går vidare,
hela livet är att fortsätta framåt, någon
annan väg existerar inte. Att ett projekt
är slut innebär inte att vi slutar, utan nu
kommer fas två, vi tar ett steg till. För
mig personligen, både privat och som
ansvarig för Bibelbutiken innebär detta
att jag kommer att sätta fokus på bibelns
viktigaste gestalt, jag sätter ”Allt ljus på
… Jesus!”
Bibelsällskapet kommer att ge ut en
andaktsbok med titeln ”Var dag med
Jesus”. Daglig läsning för hela året med
enbart Jesus ord. En bok som sätter ”allt
ljus på” Mästaren. Detta är bara ett sätt
att av många att sätta fokus på Jesus.
Under året är jag säker på att många andra vägar kommer att användas av både
församlingar och enskilda kristna för
att både göra ”Bibeln känd och använd”
genom att sätta ”allt ljus på … Jesus”.
Aila Luotomäki
Bibelbutiken
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Detta är Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet arbetar
för att Bibeln ska översättas, spridas och användas. Vi är en ideell
förening som leds av en styrelse och
ett huvudmannaråd.
Bibeln ska finnas för alla på ett språk
man kan förstå och till ett pris man kan
betala. Bibelsällskapets uppdrag är att
översätta Bibeln samt göra den känd och
använd. Vi lämnar principiellt tolkningsfrågorna till andra.
Svenska Bibelsällskapet är en del av
världens största bibelrörelse United
Bible Societies (UBS), med verksamhet i
ca 200 länder.
I Sverige arbetar vi bland annat med
flera översättningsprojekt, populärvetenskaplig bibelinformation, bokutgivning,
konferenser, hemsidor, nya medier,
bibelläsningsplaner, besök i församlingar, Bibeläventyret i skolan, samt
försäljning av biblar och bibelmaterial
både i butik och på Internet.
Internationellt arbetar vi genom UBS,
med översättning, produktion, distribution och användning. Tillsammans
med Norska och Finska Bibelsällskapet
deltar vi aktivt i arbetet med att översätta Bibelns texter till Nordsamiska och
Sydsamiska. Vi arbetar även med ”Good
Samaritan”-projekt där vi med inspiration från den perspektivförändring som
Bibeln ger stödjer det lokala arbetet i
Afrika med att lindra den skada som
HIV/Aids innebär.
(www.ubs-goodsamaritan.org)
Vi behöver ditt/ert stöd
Som privatperson kan du bli medlem
eller givare. Kontakta Bibelsällskapet
så skickar vi mer information om till
exempel autogiro, gratulationsgåvor och
minnesgåvor. Vi behöver också kontaktpersoner och volontärer.

Som församling kan man engagera sig
som stödförsamling eller ta upp kollekter. Vi samlar in alla gåvor till vårt
90-konto vilket betyder att Stiftelsen för
insamlingskontroll (SFI) kontrollerar att
uppsatta normer för insamlingsorganisationer följs.
Huvudmän
Svenska Bibelsällskapets huvudmän:
Adventistsamfundet, Frälsningsarmén,
Evangeliska Frikyrkan, Katolska kyrkan
i Sverige, Metodistkyrkan i Sverige,
Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska
kyrkan med EFS, Svenska Missionskyrkan, Ekumeniska Rådet i Finland,
Svenska Akademien, Vitterhetsakademien och skolväsendet.

Besöksadress:
Bangårdsgatan 4 A
Tfn 018-18 63 30
Fax 018-18 63 31
E-post info@bibeln.se
www.bibeln.se
www.bibelsällskapet.se
www.bibelbutiken.se
Pg 90 06 26-3
Bg 900-6263
Org.nr: 802000-3292
Krister Andersson, generalsekreterare
krister.andersson@bibeln.se
018-18 63 33

Olof Brandt, bibelkonsulent
olof.brandt@bibeln.se
018-18 63 32

Per Eckerdal, data- och it-ansvarig
per.eckerdal@bibeln.se

Aila Luotomäki, ansvarig Bibelbutiken
aila.luotomaki@bibeln.se

Bibelsällskapets styrelse
Erik Aurelius (ordf.), Sten-Gunnar Hedin (v. ordf.), Jörgen Ericsson (skattmästare), Anders Blåberg, Ingvar Fogelqvist,
Maria Hammarström, Stefan Holmström, Gunnel Jacobsson-Kritz, Christer
Åsberg. Suppleanter: Christina Bexell,
Jerker Blomqvist, Börje Hellmark.

018-18 63 39

Bibelfonden
Bibelfonden förvaltar royalty från Bibel
2000 för kommande bibelöversättningar. Styrelsen är samma som Bibelsällskapets styrelse med några tillägg: Peter
Eriksson (Kristna Bokförläggareföreningen), Pia Janné Nyberg (Svenska Förläggareföreningen) och Sören Ekström
(repr. för Regeringen).

assistent i Bibelbutiken

Birgitta Nordlund, ekonomisekreterare
birgitta.nordlund@bibeln.se
018-18 63 34

Torbjörn Stolpe, information- och
insamlingsansvarig
torbjorn.stolpe@bibeln.se
070-421 60 00

Johanna Widell, registeransvarig och
johanna.widell@bibeln.se
018-18 63 40

Mikael Winninge, översättningsdirektor
mikael.winninge@bibeln.se
018-18 63 41

Bibeläventyret:
www.bibelaventyret.se / 0511-595 03
Jonas Magnusson, utvecklingsansvarig
Thomas Nilsson-Lill, administratör
Elisabeth Svedinger, distrikt Stockholm
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Bibelutställningar
Bibelsällskapet äger två fantastiska
bibelutställningar som står till församlingarnas förfogande. ”Tusen och en Bibel –
Bibeln under 2000 år” och ”lilla Bibelutställningen” går att boka för 2011. Mer
information på bibelsällskapet.se under
”Sprida Bibeln”.

Kalendarium

Den 15–16 januari
Bibelhelg inför Bibelns dag med Krister
Andersson i Ockelbo missionskyrka.
Den 23 januari
Bibelns Dag firas över hela landet.
- Krister Andersson i Skara domkyrka,
lördagen 22/1 föredrag och 23/1, 11.00
gudstjänst
- Mikael Winninge, Kinnekulle församling, Sv Kyrkan, 23/1, gudstjänst och
föredrag
Den 28 februari
Bibelsällskapets Vårkampanj
Den 3 mars
Bibelsällskapets styrelse
Den 8 april
Bibelsällskapets Påskkampanj
Den 14 april
Huvudmannaråd och styrelser
Den 10 maj
Bibelsällskapets resa till Israel/Palestina
Den 20 maj
BIBEL nummer 2 2011 utkommer.

Kurser
Bibeläventyret
31 januari – 3 februari
Instruktörskurs Bibeläventyret GT
Katrineholm, Hjälmargården

21–24 mars
Instruktörskurs Bibeläventyret GT
Götene
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Krönikan

Ingen berättelse –
utan relation
Text: David Ekh, vik handläggare, Sveriges Kristna Råd, programmet kyrka-skola

Alla måste höra evangeliet! Jag har smugit in i en kyrka och satt mig en stund
i väntan på att tåget skall gå. Från ett sidokapell hör jag orden proklameras igen –
Alla måste höra evangeliet! Jag smyger mig ut och skyndar ombord på mitt tåg.

Egentligen är detta inget kontroversiellt att säga. Jag har själv växt upp i
ett sammanhang där just denna devis sägs som en självklarhet. Säkert har jag sagt
det själv många gånger också. Att alla behöver höra evangelium. Ändå kan jag inte
släppa det. Det proklamatoriska stör mig lite. Berättelse utan relation blir så lätt
tomma ord. Vad menar vi? Är proklamationen enkelriktad? Ställer vi oss själva
utanför behovet av evangelium?

Jag tror att det är ett önsketänkande att påstå att människor i allmänhet och
unga människor i synnerhet i dag är intresserade av Bibeln eller Bibelns berättelser. Vi kan givetvis hitta många undantag, men vi måste våga se sanningen. När
ungdomsstyrelsen senast gjorde en undersökning om vad unga människor anser
ger livet mest mening, tycker ca 4–5 procent att religion ger mest mening, medan
nästan 60 procent säger att det är familjen som ger mest mening. Denna polaritet
har dessutom förstärkts de senaste 10 åren.

Hur hittar vi då vägar för kyrkans berättelser? Vilken arena skall vi välja?
Skolan? Hemmen? Kyrkan? Reklamen? Dataspel? Mitt emot mig på tåget sitter en
ung människa och skrattar för sig själv så återhållet hon förmår, samtidigt som hon
ser en långfilm med Simpsons på sin laptop. Tänk om det var så enkelt för oss som
kyrka att få ut den Stora berättelsen. Då skulle problemet mest vara ett distributionsproblem. Men så enkelt är det väl inte?

Bibelorden gnager inom mig ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var
törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken
och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till
mig,… jag satt i fängelse och ni besökte mig”.
(Matt 25:35–36).

Det är samma utmaning som den första frågan Gud ställer till människan – Adam, var är du,
och var har du din broder?

Tar vi de orden på allvar behöver vi alla höra
evangelium. Även jag. För det finns inga berättelser
utan relation. Vågar vi ställa oss nära? Vågar vi se?
Vågar vi riskera vår självbild? Ja, då har vi något att
berätta. Både du och jag. Och Bibelns berättelser.

