Svenska Bibelsällskapets tidning 3/2015

Bolivias övergivna
barn hittar hopp
i berättelserna
Sid 10

Blåberg får oväntad bibelkoll i kassakön

Sid

2

Dina reaktioner påverkar
framtida översättning

Sid

5

Åsberg berättar om versen
som aldrig är sig lik

Sid

6

Utmaningen som fick
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notiser
Sierra Leone
Bibelskällsapets jubileumsår pågår hela
2015. Vi hoppas att du på olika sätt
får del av det vi gör. Bland annat kan
du ta del av böcker och material via
Bibelbutiken. Missa inte att beställa
”församlingspaketet” om ni har en
bibeldag i kyrkan!
Vi hoppas också att alla bibelvänner
vill hjälpas åt att bidra till jubileumsinsamlingen som går till bibelöversättning. Målet är 300 000 kr. Två översättarteam skulle kunna bli klara i år!
Det saknas 139 400 kr! Pg 90 06 26-3

I början av året hade vi en akut insamling till eboladrabbade och deras
familjer i Sierra Leone. Bibelsällskapet
delade ut nödhjälpspaket med biblar i.
Smittspridningen har lugnat
ned sig, men de psykosociala och praktiska problemen
är stora. Överlevare är
utstötta, barn saknar
föräldrar, arbetsplatser
saknar anställda och infrastrukturen är i kaos.
50 procent av överlevarna plågas av djupa smärtor och
allvarliga ögonbesvär. Raymond Jarret
på bibelsällskapet ber om förbön.

Bibelsällskapet
beskrivet med
förra årets siffror
• 9 samfund fanns representerade
bland Bibelsällskapets huvudmän

• 11 personer var anställda under året,
varav några på deltid
• 595 medlemmar var registrerade
• 3 110 enskilda givare gav gåvor
• 359 stödförsamlingar gav 1 500 kr
• 721 bibeläventyrare/instruktörer
träffade runt 35 000 elever

Apropå ny bibelöversättning

• 186 nya äventyrsinstruktörer utbildades i Gamla och Nya testamentet

• 1 523 Bibeläventyr bokades av
skolklasser och församlingar
• 5 webbplatser hölls i gång:
bibelsällskapet.se, bibeln.se, bibelbutiken.se, bibeläventyret.se, utmaningen.se

• 9 300 exemplar av tidningen
Bibel gavs ut vid fyra tillfällen
• 4 504 000 kronor samlades in
• 11 procent gick till insamlingskostnad
• 18 projekt i andra länder fick bidrag
• -317 000 kr blev årets resultat
• 3 procent av Bibelbutikens försäljning betalades kontant, resten via faktura
• 47 647 julkort såldes (Finns nytt för i år!)
• 838 personer laddade ner appen
Bibel 2000 till iPhone

• 1 ny generalsekreterare kom. Anders
Original Anders Parsmo
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Blåberg efterträdde Krister Andersson.

• 1 000 tack till dig som under året
bidragit till att göra Bibeln översatt,
spridd, känd och använd! Ditt stöd är
oändligt värdefullt!

ledaren

Bibelinflation
roar i kassakön

J

”

ag står i kön till kassan med
kundvagnen full av varor. Det går
långsamt framåt. Tittar inte på de
andra köerna för då blir jag bara besviken på att jag inte tog en snabbare kö.
Hur fördriver man tiden i kassakön? Jag
läser rubrikerna på tidningarna som står
strategiskt uppställda framför näsan.
Den här gången blir jag nyfiken. Tre
tidningar har alla med ordet ”bibel”.
Aftonbladet erbjuder sin stora ”Begagnatbibel” som ger kloka råd för den som
går i bilbytartankar. Där finns även en
”Ligabibel” som inte har något med kriminalitet att
göra. Nej,
Det är dit man
ska gå för att få det är de
europeiska
koll. ”
fotbollsligorna som
presenteras i sin helhet. Och så det som
utmanar mest: ”Träningsbibeln”, om hur
du bränner fett!
Sedan jag hade den där bibelsynen i
kassakön har jag blivit mer uppmärksam
på hur ofta ordet bibel används långt
utanför sitt ursprungliga sammanhang.
När någon vill publicera den ultimata
samlingen av fakta, som är relevant och
trovärdig, ligger det nära till hands att
använd ordet bibel. Där finns allt samlat
som du bör veta, en auktoritet som inte
ifrågasätts hur som helst.
Smått road
Som generalsekretare för Svenska Bibelsällskapet borde jag kanske bli irriterad
över oskicket att stjäla ett inkört namn
på världens mest spridda bok. Men jag
blir bara smått road och faktiskt belåten.
Användarna har förstått att det är något
särskilt med Bibeln. Det är dit man ska
gå för att få koll. Där finns det viktigaste
samlat.
Jag är trädgårdsintresserad. I Bibeln
kan jag läsa skildringar från trädgårdar

och en hel del både prosa och poesi om
växtliv. Men det är ingen ”bibel” om
trädgårdsodling. Då går jag till helt
andra böcker eller tidningar. Trots ett
stort omfång, långa tidsrymder och
många berättelser finns ett särskilt syfte
med Bibeln. Den är en bok om tillvarons
stora ämnen som liv, död, kärlek, skuld
och evighet.
Fyller funktion
Då är det inte så förvånande att miljontals människor över hela klotet kallar
Bibeln för unik i sitt slag, en livsförändrare som ger inspiration och vägledning.
Fascination och respekt för Bibeln som
bokverk har sin betydelse, men det är
först när den brukas som det blir riktigt
intressant.
Smygläsandet i en lånad Bibel, slumpmässigt bläddrande i en gideonitbibel
på hotellet eller den invanda dagliga
läsningen hos vana bibelbrukare – allt
detta handlar om att öppna dörren till
en värld av visdom, insikt, brottning och
inte minst om att lära känna Gud.
Så på ett sätt är väl Bibeln också en
”Begagnatbibel” som beskriver hur Gud
varsamt hanterar utnötta, slitna själar
och ger dem nytt hopp. En ”Träningsbibel” där sunda livsrytmer presenteras
så att att det som vi onödigt samlar på
oss kan brännas bort. Men också en
”ligabibel” där vi hittar en massa fakta
om spelarna i Guds lag, med både mörka
och ljusa sidor. Det du behöver veta finns
där, och lite till.

Svenska
Bibelsällskapet
arbetar för att Bibeln ska översättas, spridas och användas.
Vi är en del av världens största
bibelrörelse som heter United
Bible Societies, UBS. Via UBS
arbetar vi tillsammans med 147
andra bibelsällskap för att göra
världens mest lästa bok ännu
mer känd och tillgänglig.

Kontakt
Besöksadress
Bangårdsgatan 4 A, Uppsala
Postadress
Box 1235, 751 42 Uppsala
Tfn 018-18 63 30
E-post info@bibeln.se
Org nr 802000-3292

Webbplatser
www.bibelsällskapet.se
www.bibelbutiken.se
www.bibeln.se

Ge en gåva
Välkommen att ge en gåva till
Bibelsällskapets arbete! Använd
något av kontonumren nedan.
Swish 123 900 62 63
Pg 90 06 26-3
Bg 900-6263
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Ansvarig utgivare
Anders Blåberg
E-post anders.blaberg@bibeln.se
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Bolivia
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Foto Olof Brandt

200-årsjubileum

Nu är den här, Boken om oss alla! Generalsekreterare Anders Blåberg viftar med jubileumsboken som med nöd och näppe hann komma från
tryckeriet lagom till Bibelsällskapets jubileumshelg i maj. Boksläppet ägde rum i universitetshuset i Uppsala där det också bjöds på seminarier.

Foto Olof Brandt

Fortsätt att fira med oss!
O

Före detta generalsekreterare Anders Alberius passade på att inhandla en ny bok och
mingla med jubileumsgäster och författare.
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m du missade festligheterna
under Bibelsällskapets jubileumshelg i Uppsala 8–9 maj
har du ändå chansen att bibelfira
genom att läsa de nya böckerna
Boken om oss alla – tretton röster
om Bibeln, den nya provöversättnigen När tiden
var inne ... och Bibeln
till Sverige och världen,
en sammanfattning av
Bibelsällskapets historia och
utveckling. Alla går att beställa via Bibelbutiken. Dessutom har du chansen att
möta oss i Göteborg på bokmässan den
24–27 september i monter B01:26.
Jubileumshelgen i Uppsala i maj blev
en uppskattad milstolpe med många
gäster från när och fjärran, föreläsare,

författare och bibelöversättare. De
nordiska och baltiska bibelsällskapen
hade representanter på plats, och de 147
förenade bibelsällskapens generalsekreterare Michael Perreau kom och
delade sina visioner om att var
och en ska kunna läsa Bibeln på
sitt hjärtas språk. Just nu kämpar
417 översättarteam inom United
Bible Societies med nya bibelöversättningar. Vi i Sverige finansierar
teamen i Botswana och Moçambique.
– Jag är glad över att festhelgen i maj
blev så lyckad, säger Anders Blåberg. I
sommar har vi varit på flera konferenser
och pratat om den högaktuella läsarsatsningen Anta utmaningen. Nu går vi in i
jubileumsårets slutspurt.
Lotta Ring

200-årsjubileum

Jubileumshelgen inleddes med samling för
ledamöterna i huvudmannaråd och styrelse.

Ärkebiskop Antje Jackelén bjöd på middag i
ärkebiskopsgården och höll inspirerande tal.

Generalsekreteraren för United Bible Societies, Michael Perreau, kom på besök från
England och bidrog till att manifestera det
svenska bibelsällskapets plats i den världsvida bibelsällskapsrörelsens arbete.

Jaan Berenson från bibelsällskapet i Estland
passade på att språka med Erik Aurelius.

Samtliga foton Olof Brandt

Anders Blåberg tackade Therese Fredenwall
för sånginsats vid fredagens middag.

Det gavs flera chanser till fortbildning och
fördjupning via seminarier med bibelfokus.

Söndagens högmässa i Uppsala domkyka
blev en fin final på festhelgen.

Dina åsikter kring framtida översättning är viktiga
Provöversättningen ”När tiden
var inne ...” med Galaterbrevet
och delar av Lukasevangeliet i en
ny språkdräkt är ett smakprov
på hur nästa svenska bibelöversättning skulle kunna se ut. Alla
får reagera på texterna. Hur ska
språket vara? Nu har du chansen att säga din mening. Missa
den inte!

V

ad tycker du? Det undrar vi!
Bibelsällskapet har gett ut en
provöversättning och inbjuder
dig att läsa den och säga vad du tycker
inför nästa bibelöversättning på svenska.
Om många läser och tänker till kring de
nyöversatta texterna i När tiden var inne ...
får vi en bättre bas för framtida beslut.
De synpunkter vi får in påverkar hur det
stora översättningsarbetet tar form. Vad
behöver kommande generationer för typ
av bibelöversättning?
Skaffa provöversättningen, läs den och
kika på de övergripande frågorna som

finns längst bak i boken! På egen hand
eller tillsammans i en mindre grupp
kan du skriva ner dina tankar kring en
ny svensk översättning av Bibeln. Det är
värdefullt för våra fortsatta vägval. Vi vill
gärna höra dina åsikter. Dina synpunkter kan du sända in via brev eller e-post:
prov@bibeln.se
Bibelsällskapet

Beställ boken via
Bibelbutiken, artikelnummer 1941.
BIBEL nr 3 · 2 01 5
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Bibelöversättning
Ett svårartat glädjeämne med hårdknäckta nötter
Att det är en utmaning att översätta Bibeln är förståeligt, men att en och
samma vers aldrig fått riktigt samma ordalydelse i en svensk översättning kan förbrylla. Vad är rätt och vad är fel? När Bibelsällskapet i maj
firade sina 200 år höll professor Christer Åsberg ett uppskattat tal om
översättandets vedermödor genom tiderna. Vi publicerar talet här.

D

et brukar sägas att ett bibelsällskaps första plikt och viktigaste
uppgift är att svara för bibelöversättning. Det tvåhundraåriga
svenska bibelsällskapet slapp länge undan detta ansvar genom att staten svarat
för bibelkommissionerna, men när tiden
var inne blev det annorlunda. Nu har
Bibelsällskapet bollen.
Den nya utgåvan med bibelsällskapets
provöversättning När tiden var inne ...
börjar med en vers som visar hur omöjligt det är att översätta, just så som alla
översättningsteoretiker alltid har hävdat.
Men den visar också hur möjligt det är,

just så som alla översättningspraktiker
i alla tider har menat. Båda grupperna
har rätt. Omöjligheten ska inte driva oss
till förtvivlan, möjligheten ska bereda oss
glädje. Så låt oss stanna vid den versen
för en stunds bibelstudium.
Kika närmare på Lukas

Foto Shutterstock
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Lukasevangeliet 9:51 lyder i den nya
provöversättningen: ”När tiden var inne
för Jesus att tas upp till himlen, vände
han blicken mot Jerusalem.”
I Bibel 2000 heter det: ”När tiden var
inne för hans upptagande till himlen
vände han sina steg mot Jerusalem.”
Bibel 2000 låter som ni hör lite
konstigare, ”hans upptagande”, ”vände
han sina steg”. Konstigheten var förstås
medveten, eftersom Lukas även för
sin samtids grekiska läsare här verkar
konstigare än han brukar. Han låter ett
annat språk, Gamla testamentets hebreiska, skina igenom. Men ska översättaren
framhäva det – eller dölja det?
Går vi vidare bakåt i den svenska
översättningshistorien kan vi konstatera
att man på det här stället pendlar mellan
det normala och det avvikande – och
någon gång landar i det aparta. Ofta är
det inte så dramatiska skillnader mellan
olika bibelöversättningar, men just den
här versen blir alltid annorlunda mellan
varven.
När bibelsällskapet just fyllt hundra
år hette det i Kyrkobibeln 1917: ”Då nu
tiden var inne att han skulle bliva upptagen, beslöt han att ställa sin färd till
Jerusalem.” Vart tog ordet himlen vägen,
kan ni undra. Eller har de båda moderna

översättningarna lagt
till ”himlen” för att det
kanske låter lite illa i
nutida öron att Jesus
skulle vara en ”upptagen” man?
Christer Åsberg.
Kyrkobibelns föregångare, den så kallade normalupplagan
1882, har: ”Och det begaf sig, att när
dagarna voro fullbordade, att han skulle
varda upptagen, ställde han sin färd till
Jerusalem.”
Oj då, så ovig och omständlig den
översättningen verkar! Och än mer så
den översättning som Missionsförbundets hövding Waldenström gjorde vid
samma tid: ”Men det skedde, när dagarna för hans upptagande fullbordades,
vände han själf sitt ansikte stadigt för att
gå till Jerusalem.”
Ansiktet dyker upp
Waldenström var lektor och skulle i den
egenskapen säkert inte ha godkänt en
svenska med så grumlig syntax. Men
några andra lektorer, från Fosterlandsstiftelsen, varav en var den bibelsällskapligt mycket aktive Per Magnus Elmblad,
hade skrivit nästan likadant i en översättning från 1863: ”Men det hände sig,
då dagarna för hans upptagande woro
nära att fulländas, att han stadigt wände
sitt ansikte till att gå till Jerusalem.”
Nu har alltså ”ansiktet” dykt upp i
stället för ”blicken”, ”stegen” och ”färden”.
Och lektor Waldenström och de andra
lektorerna låter versen inledas med ett
”Det skedde” eller ”Det hände sig”. En
fras som 1917, Bibel 2000 och provöversättningen saknar men som Lukas
faktiskt har.
Varför översätter man inte som det
står, brukar somliga fråga. Det kanske
var det som den mångbegåvade lundabiskopen Johan Henrik Thomander ville
göra 1835: ”Men det begaf sig då hans
upptagelses dagar uppfylldes, stadfäs-

bibelöversättning
tade ock han sitt ansigte till att gå till Jerusalem.” Stadfästa sitt ansikte? Kan det
verkligen stå så, det är väl inte svenska?
Nej, kanske tog Thomander, som var
en duktig Shakespeareöversättare, ”stadfäst” från det engelska ”steadfast” i King
James översättning, ”he steadfastly set
his face to go to Jerusalem” eller rent av
från en stridstupp som i dramat Henry
IV talar om starrbligande ”steadfastgazing eyes”.

erfüllet war, das er solt von hinnen genomen werden, wendet er sein Angesichte
stracks gen Jerusalem zu wandeln.”
”Vända sitt ansikte till att vandra.” Tja?
Och här har vi detta ”aber” ”men”, som
vi känner igen från Bachs passioner och
från 1800-talets lektorer. Det är egentligen bara en partikel som motsvaras av
att vi börjar ny mening med stor bokstav,
något som Lukas inte kunde göra.
Men vad står det egentligen, undrar
irriterade bibelläsare och förtvivlade
Låter hårt i ömma öron
präster som har att lägga ut texten.
Thomander berömde sig av att ”språkets
Brokigheten är påfallande, ändå vågar
skönhet och prydlighet” fått träda tilljag säga att alla översättningarna är
baka och att hans översättning därmed
korrekta, och likaså vågar
”erhållit en hårdhet
jag tro att alla bibelöversätoch oledighet,
En översätttare är ganska eniga om vad
som åtminstone
texten betyder.
ning ska vara
till en början torde
trogen, men den Samma innehåll
förekomma ömmare

”

öron betänklig”.
får inte bli fånig. Det är alltså tre språkliga
Året efter bibelfixpunkter i den här Lukassällskapets grundande, alltså 1816, fick
versen. Först en inledningsfras, ” Det
Sverige en ny översättning där det stod:
hände sig”, som vi minns från det gamla
”När tiden nalkades, att Jesus skulle
julevangeliet.
hädantagas, begaf han sig på wägen till
Sedan kommer ett kluster av ord med
Jerusalem.” Men ”hädantagas”, betyinnebörden att ”hans upptagelsedagars
der det inte bara att han skulle dö, gå
antal uppfylldes”, en fras som översäthädan? Vart tog ”himlen” vägen här?
taren måste transponera till svenska
Och så tillkommer ”vägen” i stället. Nu
antingen genom att minska volymen
dyker alltså ett nytt substantiv upp efter
något på grund av det utrymme frasen
’blicken’, ’stegen’, ’färden’ och ’ansiktet’.
annars lägger beslag på eller genom att
Dessförinnan, i Gustav III:s översättöka ut den med ett förtydligande tillägg,
ning från 1793, möter vi en variant som
”upptas till himlen”, ”till Gud”, ”till sin
låter rätt normal och inte stör ömmare
far” eller ”från jorden”.
öron: ”Tå nu tiden nalkades, att Han
Och för det tredje, en hårdknäckt,
skulle blifwa hädan tagen, fattade Han
hebraiserande metafor: ”hans ansikte
thet beslut, att resa till Jerusalem.”
förhärdade sig i riktning mot Jerusalem.”
Alltså: ”Beslutade sig för att resa till
Vår store grecist Albert Wifstrand har
Jerusalem.” Om det nu verkligen betyder
i en uppsats utrett vad bilden betyder, vi
det, varför skriver inte alla ungefär så?
kan nöja oss med att säga att innebörden
Men så normal och begriplig får inte en
är att Jesus nu är fast besluten att bege
bibelöversättning vara, bestämde Johan
sig till Jerusalem.
Olof Wallin vid Bibelsällskapets första
Det kan vi förstå som en inre, psykoårshögtid 1816.
logisk koncentrationsakt som yttrar sig
i ett beslutsamt agerande. Eller också,
Tyskt inflytande
mera fysiskt och konkret, så som J A
Nå, men Karl XII då, 1703 års översättMillén definierar frasen i sitt förträffliga
ning? Den är nästan likadan som Gustav
Hand-Lexikon öfver Nya testamentets
Vasabibeln från 1541 men även som
skrifter från 1853: ”han fastställde sitt
Olaus Petris NT-översättning från 1526
ansigte, d.ä. han gaf sitt ögonmärke, sin
och återgår förstås på Martin Luthers
afsigt en fast riktning”. Vi skulle kanske
tyska: ”Es begab sich aber, da die Zeit
kunna säga att han spände ögonen i

Jerusalem. Kritiker av nutida översättningar brukar hävda att idiomatiska
fraser och metaforer ska återges mer
eller mindre ordagrant. Upptagelsedagarnas uppfyllelse och det förhårdnade
ansiktet visar att det idealet inte alltid
bör efterlevas. En översättning ska vara
trogen, men den får inte bli fånig.
Känsla för rytm
Troheten gäller inte bara orden utan
också stil, tonfall, rytm, balans, volym och tidsåtgång. En metafor som i
ursprungsmiljön gjorde sin verkan på
sekunden, men som det tar en minuts
reflektion att uppfatta i en översättning
är inte originaltrogen även om orden är
lexikaliskt riktiga.
Det jag har beskrivit kan kallas
olösliga översättningsproblem. Men det
är inte så jag vill se det. Jag vill i stället
betona glädjen i det uppdrag bibelsällskapet nu förvaltar, glädjen i att utföra
en omöjlig uppgift på bästa möjliga sätt.
Det är ingen tung börda. Jag är övertygad om att alla, från Luther och Karl XII
över Thomander och Waldenström till
Michael Tellbe och Kerstin Ekman har
arbetat med sådana här bibelställen med
glädje, blivit stimulerade och inspirerade
och faktiskt haft roligt.
Glädje i omöjlig uppgift
Men alla som haft förmånen att få delta
i sådan verksamhet vet också att arbetet
aldrig blir färdigt, vet att ordmassor
som ”det skedde när hans upptagelsedagar närmade sig och han själv gjorde
sitt ansikte hårt gentemot Jerusalem”
aldrig kommer att få en slutgiltig svensk
översättning, femhundra års fåfänga
ansträngningar bevisar detta.
Och det är som det ska, att uppdraget
är omöjligt sporrar till att utföra det så
bra som möjligt. Det är ett bibelsällskaps första plikt och viktigaste uppgift
och gör att bibelsällskapet även i sina
övriga sysslor och åtaganden aldrig blir
tillbakalutat utan alltid är på tå, för att
inte säga ”på G” – G som i Guds ord, som
vårt bibelsällskap alltid vänder sin blick,
sina steg, sin färd och sitt sedan 200 år
stadfästa ansikte mot.
Christer Åsberg
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anta utmaningen

Lusten att
läsa Bibeln kan
behöva praktisk
hjälp på traven

B

ibelsällskapens uppdrag är att
göra Bibeln översatt, känd och
använd. Just det där med använd kan det vara lite si och så med för
många. Därför finns Anta utmaningen,
ett initiativ som Bibelsällskapet driver
tillsammans med tidningen Dagen och
andra för att hjälpa och uppmuntra
människor att komma i gång och läsa sin
bibel. På webbplatsen antautmaningen.se
finns hjälp, goda råd, inspiration och
läsplaner. Via en Facebookgrupp kan
man diskutera bibelläsningen med fler
som satsar på daglig bibelkoll.
På det här uppslaget berättar några
som antagit läsutmaningen hur de
tycker att det är.
Styrgruppen för Anta utmaningen har
just haft möte och beslutat att satsningen fortsätter med nya idéer inför 2016.

Du antar utmaningen genom att:
- Bestämma dig för att läsa Bibeln dagligen.
- Skaffa dig en bibel eller bibel-app om du
inte redan har tillgång till Bibeln.
- Gå in på webbplatsen antautmaningen.se
och anmäla dig.
- Välja spår, hur mycket du vill läsa varje dag.
- Tala med andra om vad du vill göra ...

88
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Vare sig man är nybörjare eller gammal van bibelläsare kan det vara skönt att få struktur och
stöd, uppmuntran och svar på frågor när man dyker ned i Bibeln. Därför finns Anta utmaningen.
På uppslaget hittar du några röster från deltagare som är med och läser olika bibelspår.

”Vitamininjektion”

D

et känns fantastiskt att kunna
dela andras tankar och funderingar och dela med sig av
egna som dyker upp under den dagliga
bibelläsningen i Facebookgruppen för
Anta utmaningen. Det blir som en vitamininjektion när flera olika perspektiv

plötsligt belyser ett sammanhang och
texten får liv på de mest skiftande sätt.
Deltagarna har olika bakgrund men är
genuint intresserade av bibelordet, och
det tycker jag är den största fördelen.
Man kan lyfta vilka tankar som än dyker
upp på ett seriöst sätt, vilket inte är så
lätt i många andra fora.
För mig har Anta utmaningen fått
betyda att den dagliga bibelläsningen
kommer i ett större sammanhang.
Det blir plötsligt uppenbart att vi är
många i landet som vill prioritera Ordet
i våra liv.
Jag skulle inte bli förvånad om denna
satsning kommer visa sig ha fått betyda
mycket för kristenheten när vi tittar i
backspegeln om några år. Det var där
sprickorna i muren började lagas, bildligt talat.
Bibelläsare i Lycksele

Evenemangstips: Bibeldag i Uppsala 5 december
Tema: Guds ord även i dag (samarrangemang)
Gå in på bibeldagen.se och läs mer!

”Jag är glad”

J

ag har haft kontakt med Bibeln
hela mitt liv. Min far var en
daglig bibelläsare som trots ett
hårt arbetsliv tog sig tid att läsa. Mitt
starkaste minne av detta är när han en
söndagsmorgon tog med sig mig och
mina syskon ut i skogen till en myrkant.
Där under en tall satt han och läste i sin
bibel. Själv har jag väl kanske inte alltid
läst dagligen, men alltid försökt förkovra
mitt bibelläsande.
Det är inte första gången jag läst
igenom Bibeln, men detta att tillsammans med många andra systematiskt
läsa och reflektera över det man läst –
hur mycket det berikat min läsning och
mitt trosliv är svårt att mäta! Jag har
upptäckt saker som jag tidigare inte lagt
märke till.

Innan jag börjar min dagliga läsning
ber jag Den helige ande att öppna mitt
hjärta och sinne för att öka förståelsen
av det jag ska läsa. Det är spännande att
få uppleva att det ännu finns gröna löv
på mitt livsträd, trots att jag kommit upp
en bit i ålder.
Jag är glad att jag antog utmaningen
som jag fick i början av året. Det är en av
de starkaste utmaningar jag antagit, och
en av de mest utvecklande. Nu undrar
jag: Vad händer nästa år när vi läst ut
Malaki och Uppenbarelseboken?
Guds välsignelse till ledarteamet
och till arbetet att göra bibelläsningen
utbredd i vårt land, och även till de nya
kära vänner jag får möta varje dag.
Nils G Wiklund

”Det här är första gången”

D

et här är första gången jag följt
en strukturerad bibelläsningsplan under längre tid än någon
vecka. Tack vare det har jag för första
gången fått en klarare bild av det judiska
folkets historia och vad profetböckerna
handlar om. Jag läser noggrannare och
med mer frågor eftersom jag vet att det
finns en Facebookgrupp där jag kan
ställa frågor och dela med mig av egna
tankar och upptäckter.

Gruppen har också hjälpt mig att vara
uthållig och inte ge upp när jag halkat
efter i planen utan i stället läsa i kapp,
om inte annat för att kunna hänga med
i de intressanta samtalen. Och vad gör
det för mitt liv att läsa Bibeln varje dag,
förutom att jag får kunskap? Jo, jag
känner mig mer levande, ber mer, tänker
mer på Guds ord och har lättare att följa
Andens ledning.
Tea Gustavsson

”Ny dimension”

”Fått en längtan”

J

D

ag har ju läst Bibeln regelbundet
innan, men Anta utmaningen
tillför en ny dimension. Man får
många aha-upplevelser.
Ingegerd Norman

et mest fantastiska med Anta
utmaningen är att jag fått en
längtan efter att läsa Guds ord
dagligen. Sedan vet jag att det finns så
oerhört mycket kunskap i Facebookgruppen.
Ewy Johansson

”Bönesvar”

A

nta utmaningen är det största
bönesvar jag fått i mitt liv (jag
hoppas att det får vara detsamma för andra): ”Sänd oss en hunger runt
vår jord efter att höra Herrens ord ...”
Och tills Herrens ord blir mer förkunnat läser vi själva!
Gunnel Bergstrand

Björn Ranelid, författare:
BIBEL
nr 3 · 2 01 5
”Bibeln är världens vackraste skrift om vad kärlek är, om vad förlåtelse är, om vad försoning
är.”

9
9

Bolivias barn

Lyckan över att få något

eget

Fattigdom och missbruk gör att föräldrar överger sina barn. Ibland
flyr barnen själva från sina våldsamma föräldrar. Det är den mörka
verkligheten i ett Bolivia präglat av social oro och narkotikahandel.
Det finns dock ljus i form av människor och organisationer som vill ge
barnen framtidstro och en glädje i att finnas till.
Text Lotta Ring

Foto Rolando Villena

R

olando Villena från Bolivias
bibelsällskap berättar med
lugn röst för mig hur de stöttar
barnen som mist det mesta av trygghet och omsorg, de övergivna barnen
som förlorat allt. Då och då tittar han
upp för att se att jag hängt med i hans
spanska. Han visar bilder och vill att jag
ska förstå att även den minsta insats har
betydelse. Rösten bryts mellan varven
när han delar någon liten människas
specifika historia och jag själv blinkar
tillbaka tårarna. När jag undrar varför
just bibelsällskapet hjälper till, svarar
han med intensitet:
– Därför att ingen annan gör det vi
gör. Och någon måste göra det.
Den ständiga bristen på arbete under
senare år har ökat fattigdomen i rasande
fart i Bolivia. Folk flyr sina hemtrakter
i jakten på levebröd. Alkoholism, våld i
hemmen och splittrade familjer ökar när
tryggheten och försörjningen vacklar.
Många barn och tonåringar blir helt
enkelt övergivna eller flyr sina hem på
grund av våld och vanskötsel. De blir tiggare och
gatubarn. De far illa. En
del kanske hamnar hos
släktingar som inte tar
hand om dem ordentligt. Där känner de sig
ensamma och kan utnyttjas sexuellt eller som
arbetskraft. Steget in i
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kriminalitet och olika missbruk blir kort.
Sniffning av lim är vanligt. Det dämpar
tillfälligt hunger och oro.
Den bedrövliga situationen för så
många barn har fått organisationer och
kyrkor att gå samman för att hysa de utsatta barnen och ge dem någon form av
hem. Bolivias bibelsällskap arbetar med
flera holistiska projekt och bidrar i det
här fallet med skolmaterial, bibelböcker
och besökspersonal till barnhem och
rehabiliteringscenter.
Fyller en uppgift
– Vi måste plantera en önskan och lust i
barnen att ta vara på sina liv. Institutionerna har inte råd med allt
barnen behöver, varken
skolmaterial eller böcker,
berättar projektansvarige
Rolando. Som bibelsällskap fyller vi en viktig
uppgift. Vi måste ge de här unga människorna livsmod, ge dem verktyg att
hantera sina liv, något eget som ger dem
glädje. När vi ser att andra inte räcker till
måste vi som kristna agera.
Många av barnen är i desperat behov
av livsguidning, någon att tala med, något att hoppas på. För många av barnen
blir de bibelberättelser som finns med
i barnböckerna något att luta sig mot.
Men även behovet av personer som kan
diskutera, leka, sporta och ta sig tid med

barnen gör att man försöker få olika volontärgrupper att samarbeta kring detta.
Skolan kräver material
Pennor, skrivblock och skolhäften måste
elever alltid bidra med själva i Bolivia.
Att förse barnhemsbarnen med detta
öppnar dörren till skola och bildning.
Rolando vill nå fler än de barn- och
ungdomscenter de hunnit besöka. Och
eftersom läs- och skrivkunnigheten
många gånger inte är åldersadekvat
drömmer han om mer audiovisuellt material som är lätt för alla att ta till sig.
Han uttrycker också sin glädje över att
det finns vänner i Sverige som bryr sig
om deras arbete. Och jag säger att det
finns en glädje i att kunna bry sig.
Världens barn är allas barn. Och jag
kan inte låta bli att önska att alla ungar
skulle få möta en Rolando, någon som
vill väl och är duktig på att verkligen se
den han möter. l

Barnen berättar:

Dery

H

ej, jag heter Dery och jag är 12
år. Jag ville inte bo med mina
föräldrar eftersom de slog oss
barn. De tog inte bra hand om oss och
lämnade ofta mig och mina tre yngre
bröder ensamma. Så blev vi förda hit till
barnhemmet, men en av bröderna har
fått flytta till Hoppets hus, en annan till
Cochabamba, och den tredje är hos min
faster Tania. Jag tycker om barnhemmet
eftersom de lär mig att göra armband
och jag gillar verkligen det. Men just nu
är mina händer såriga så det går inte att
hålla på med armbanden.
Jag träffar inte mina föräldrar längre,
men jag vill gärna gå tillbaka till skolan
där jag gick. Jag skulle vilja bli polis så
att jag kan skydda människor. Jag vill
också lära känna Gud, eftersom han lär
oss bra saker. l

Ivan

J

ag heter Ivan och är 15 år. När jag
var 12 år gammal kom jag hit till
barnhemmet i Potosi. Jag är här
eftersom jag gjorde något jag inte borde
ha gjort. Jag stal en plånbok från en
kvinna och det slutade med att jag hamnade hos polisen. Egentligen skulle jag
skickas i fängelse, men eftersom jag var
så ung fick jag komma till barnhemmet.
Jag har ingen familj, jag rymde
hemifrån eftersom min styvfar slog mig.
Vi hade ingen mat. Jag stal för att jag
behövde pengar till kläder och mat.
När jag kom till barnhemmet kände
jag mig väldigt rädd och ensam. Ingen
besöker mig, alla har lämnat mig.
När bibelsällskapet kom och delade ut
illustrerade biblar blev jag så glad. För
första gången fick jag något som var bara
mitt eget, som gav mig styrka.
Jag kände mig mycket bättre till mods
när jag började läsa i boken. Jag gillar
vad som står i den, och det får mig att
inse att Gud existerar. Jag tänker att mitt
liv kanske kan förändras trots allt. När
jag läser i min bibel nu förstår jag att de
saker jag gjorde inte var bra. Jag vill inte
göra samma misstag.
Varje dag känner jag att Gud ger mig
styrka nog att lyckas, han ger mig intelligens och tålamod att lösa mina problem.
Jag känner mig inte så ensam längre.
Nu vet jag att Gud aldrig kommer att
lämna mig, han kommer inte att svika
mig. l

Magali

J

ag heter Magali. När jag var liten
lämnade mina föräldrar mig här
på barnhemmet eftersom jag hade
en ögonsjukdom och de tänkte att jag
skulle få hjälp här. Jag väntade och väntade på att de skulle komma tillbaka för
att hämta mig, men de kom aldrig.
Jag känner mig väldigt ensam. De
andra barnen retar mig för mitt dåliga
öga. Det gör mig så ledsen.
Men jag vill säga att även om det är
jobbigt att läsa med ena ögat så är jag
lycklig över den fina Bibeln med bilder
som jag fått. När jag är ensam gillar jag
att läsa i den. Jag förstår att Gud älskar
alla, särskilt barn, att Gud älskar mig,
och jag vet att han inte kommer att håna
mig.
På kvällen när jag inte ser ordentligt
ber jag min rumskamrat att läsa ett
stycke ur min bibel,
för då somnar jag
med en glad känsla.
Jag känner att Gud
bryr sig om mig. Jag
håller på att lära mig
att förlåta dem som
skrattar åt mig och
retar mig eftersom
Bibeln säger att Jesus
förlät oss alla våra
synder och att han älskar oss, men att vi
ibland inte lever våra liv så bra. l

Pg 90 06 26-3
Bg 900-6263
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bibelbutiken

Beställ dina varor via
www.bibelbutiken.se
eller ring 018-18 63 39.
Du kan även skicka in
talongen. Tack!

BOKSIDAN
Boken om oss alla, 13 röster om Bibeln

till uppgift att göra Bibeln
d och firar sitt 200-årsjubiom att ge ut Boken om oss
n.

h Mikael Winninge

isbn 978-91-979724-9-9

Tretton röster om Bibeln

rn Ranelid
las Rådström
abeth Sandlund
ran Skytte
ts Svegfors
per Svenbro
chel Östlund

Boken om oss alla

göra? En orientalisk skrifth dikter, lagar och brev och
under en period av över 1000
vets östra hörn – vad har allt
dag? Ett svar är att Bibelns
ndlar om läsaren, i varje tid
oss alla. I så fall betyder den
n ena människan som för
ver precis samma liv som
Bibeln i det som är min verkster på den frågan, var och

Boken
om
oss
alla
Tretton röster om Bibeln

9 789197 972499

bibelsällskapets förlag

B

ibelns aktualitet ligger i att den handlar om läsaren, i varje tid och land. Den är boken om oss alla.
Men den betyder inte riktigt detsamma för den ena
människan som för den andra. Tretton röster svarar på
frågan vad Bibeln betyder för dem, var och en på sitt sätt.

Årets julkort 2015
Jesu födelse av Patric Hoenderkamp.
Text från julevangeliet, Luk 2.

Best nr 864
Pris 1–24 st 9:-, 25–49 st 8:-,
50–99 st 7:-, 100– st 6:-

Rösterna tillhör: Kerstin Ekman, Maria Küchen, Torgny Lindgren,
Kristian Lundberg, Katrine Marçal, Jenny Petrén, Björn Ranelid,
Niklas Rådström, Elisabeth Sandlund, Göran Skytte, Mats Svegfors, Jesper Svenbro och Michel Östlund

Boken om oss alla (nr 1969) Jubileumspris 200:-

Kuvert beställes separat Pris 1:-/st

Fyra nya bibelvykort, pris 7:-/ st
( Köp 20 st för 100:-)

Den bibliska berättelsen
Bo Johnson

Best nr 1702 Pris 179:-

Lättläst överblick

1. 4 Mos 6:24-26 (Välsignelsen) Best nr 1982
2. Ps 36:6 Best nr 1983
3. Herrens bön Best nr 1984
4. Klag 3:22-23 Best nr 1985

4.

Recension av Den bibliska berättelsen
3.

2.
Är tiden inne att påbörja en ny bibelöversättning?

När tiden var inne …
Här är ett smakprov på hur en framtida bibelutgåva kan se ut.
Eftersom språket förändras och bibelforskningen går framåt vill
Svenska Bibelsällskapet testa hur en ny text fungerar för läsaren.
Därför är du välkommen att kommentera och tycka till!

Du möter författarna Lukas och Paulus som står för var sin
fjärdedel av Nya testamentet.
lukas dramatiska och levande berättarstil blir tydligare i denna nyöversättning. Språkdräkten är fräsch och
direkt. Översättaren och stilisten har valt att göra kortare
meningar på flera ställen. Ambitionen att ge texten ett
naturligt flyt märks i ordföljd och ordval.
Lukasevangeliet kallas för kvinnornas, de fattigas, de
sjukas och barnens evangelium. Lukas återger Jesus syn på
pengar och barmhärtighet på ett sätt som utmanar dagens
samhällsdebatt.
paulus läxar i Galaterbrevet upp dem som gör det
svårare för folk att tro på Jesus, och uppmanar dem som
vacklar att sätta sin tilltro till Guds nåd. Det är det enda
som behövs.
Den vana bibelläsaren upptäcker att många av Paulus
ofta långa och krångliga meningar är formulerade på ett
nytt sätt. Blir Paulus argumentation och stil lättare att följa
i den nya språkdräkten? Vad tycker du?

Bibelsällskapets
provöversättning av
Lukasevangeliet 9–19 och
Galaterbrevet

Best nr 1941
Extrapris 79:- (99:-)
isbn 978-91-979724-7-5

9 789197 972475

200 år med Bibeln

200 år med Bibeln

För 200 år sedan rådde det akut bibelbrist i Sverige. Bibeln var långtifrån en
folkbok. Drygt 100 år senare fanns det
en bibel i nästan varje hem. Vad var
det som hände och vilka drivkrafter
låg bakom denna förändring? Svenska
Bibelsällskapet bildades i en tid då
den stora uppgiften var att skaffa fram
biblar. Under det senaste århundradet
har Bibeln varit spridd i vårt land men
allt mindre läst. Hur kan ett bibelsällskap hitta sin roll i ett sådant samhällsklimat?

Svenska Bibelsällskapets
historia 1815–2015.

I denna bok finns en blandning av
forskarens djupdykningar i arkiven
och mer personligt färgade erfarenheter av 200 års bibelarbete. Läs om
resan från 1800-talets fruntimmersbiblar till Bibeläventyr och samhällsförändring i Afrika.

BIBELN TILL SVERIGE OCH VÄRLDEN l SVENSKA BIBELSÄLLSKAPETS HISTORIA 1815 – 2015

Bibeln till Sverige
och världen

När tiden var inne …
Provöversättning av Lukasevangeliet 9–19
och Galaterbrevet

Bibelsällskapets förlag
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Gunnar Weman
ärkebiskop emeritus

1.

Provöversättning av Lukasevangeliet 9–19 och Galaterbrevet
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förstörande parasit i det som redan
finns”. Den frälsningshistoria som är
ett med Jesus, Guds egen Son, beskriver Johnson via Bibelns berättelser om
de olika förbunden: Noaförbundet.
Förbundsfolket, Sinaiförbundet, Davidsförbundet och förbundsmåltiden.
Genom framställningen står både de
teologiska sakskälen och trons inre
förvissning fram. Enkelt uttryckt:
”Tron kan gå både före och efter förståelsen.”
Anden som livgivaren ger vittnesbördet om Kristi uppståndelses kraft
att bli till tro och förtröstan för den
människa som lever i sitt dopförbund
och som gläds över det nya förbundet
i Kristi kropp och blod. ”Hoppet om
uppståndelsen är förbundet med Jesu
Kristi uppståndelse.” I det perspektivet
slutar den bibliska berättelsen – liksom Bo Johnsons goda framställning.
Det är sammantaget en nyttig sammanfattning av den kristna tron på
100-talet lättlästa, inspirerande sidor.

När tiden var inne …

S

venska Bibelsällskapet har
en skriftserie som ges ut på
Bibelakademiförlaget. Där finns
bland annat en pedagogiskt välskriven
pocket av professor emeritus Bo Johnson i Lund, Den bibliska berättelsen.
Sakligt, kunnigt och språkligt enkelt
drar författaren upp några huvudlinjer
till hjälp för den enskilda bibelläsaren
utifrån rubrikerna Gud – Skaparen,
Sonen – Kristus, Anden – Livgivaren.
Sammantaget blir det till en troslära
som fungerar att sätta i händerna på
de medvandrare som frågar om grunderna för den kristna tron.
Som den engagerade professor Bo
Johnson är i Gamla testamentets
exegetik binder han samman Bibelns
yttre ramverk med trons innehåll och
skapar på det sättet förutsättningar
för både ny bibelglädje och fördjupade
bibelreflektioner.
Författaren summerar människans
uppgift i skapelsen, där hon utanför
paradiset ständigt tvingas till kompromisser. Det onda söker sabotera Guds
verk. Utan egen självständig makt kan
ondskan dock ”bara uppträda som en

bibelsällskapets förlag

Anders Ruuth
Anders Alberius
Krister Wos Andersson

Bibeln till Sverige
och världen
Svenska Bibelsällskapets historia
1815– 2015

Aritkelnummer 1965 ISBN 978-91-982558-0-5
Bibelsällskapets förlag 2015

Best nr 1965
Jubileumspris100:Omslag - Bibeln till Sverige och världen.indd 1

Ljudbok
CD-box med NT
Ljudbok med Bibel
2000-översättningen.
Uppläsare: Roland
Grahn, Monika Björk.
Speltid: 23 tim 39 min.

Best nr 1743
Pris 399:-

4/16/2015 9:15:49 AM

bibelbutiken

Här & Nu

Var dag med Jesus
Urval av Jesuscitat för årets alla dagar.

Bibelbutikens Aila har ordet

Best nr 1611 Extrapris 50:- (139:-)

V

isst är det märkligt att de flesta av
oss har så svårt att leva här och nu,
att ta vara på den dag vi har.
Det finns en sång där vi sjunger om att
”Gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte
sett, men i dag hjälper Herren”. Sjunga är en
sak, att leva i texten är något helt annat. Endera lever vi i det förgångna eller så planerar
vi för och längtar efter efter det som ligger i
framtiden.

I begynnelsen
”En forskare tolkar Bibelns
urberättelser och tar en
promenad i astrofysikens
universum.” Hur ska vi förstå
Bibelns ”urberättelser” om
skapelse och syndafall?
Bibelforskaren Tryggve
Mettinger visar hur man med
metoder hämtade från modern
litteraturvetenskap, framför allt
temaanalys, kan nå fram till en
välgrundad uppfattning av vad
dessa berättelser går ut på.

Picknick utan matsäck/Fisketur
utan napp/Båtresa utan flytväst/
Mannen utan hjälpare

Julkort i februari
Den stora paradoxen är att för oss som arbetar på Bibelsällskapet är det faktiskt så att vi
i det mesta vi gör blickar framåt.
Redan i februari är jag i full gång med att
ta fram det nya årets julkort. Beställningen
görs flera månader före försäljningsstarten,
allt handlar om att i god tid planera för den
kommande säsongen.
Det känns lite konstigt att tänka att jag
som ansvarig för Bibelbutiken hela tiden
måste vara steget före för att kunna leva
”här och nu”! När jag gör det kan jag faktiskt ta det lugnt och leva i nuet i vetskap
om att mina kunder kan köpa sina julkort i
rätt tid.
Därför, gott folk, presenteras årets julkort
redan nu, så att även du ska kunna ta det
lugnt och leva här och nu!

Best nr 1819
Pris 210:-

Två inbundna böcker i en – barnbokspaket
Köp två böcker, få fyra bibelberättelser.

Best nr 1652 Reapris: 50:- (120:-)
2 000 år med Paulus
Det står skrivet

Redaktörer: Anders Ekenberg, Jonas
Holmstrand, Mikael Winninge

Gunnel André

7 perforerade A4-ark med 24 bibelkort var,
totalt 168 kort.

Paulus person, hans kreativa tänkande
och hans praktiskt orienterade
brevskrivande är
en källa både till
uppbyggelse och till
dispyter. Boken utgör
med sina fjorton
populärvetenskapligt
skrivna artiklar ett
illustrativt exempel
på mångfalden i den aktuella
Paulusforskningen.

Best nr 1165 Extrapris 15:-

Best nr 1836 Pris 298:-

Kommentarer till den
Svenska Evangeliebokens
gammaltestamentliga text.

Best nr 1703
Extrapris 369:- (419:-)

Bibelmannakort, ett set, Bibel 2000

Aila Luotomäki i Bibelbutiken

Talongpriserna gäller till 151130

Jag beställer följande varor från Bibelbutiken:
Boken om oss alla, 200:-

Var dag med Jesus, 50:-

(279:-) (nr 1969)

(139:-) (nr 1611)

Den bibliska berättelsen av Bo Johnson, 179:-

I begynnelsen, 210:-

När tiden var inne ... , 79:-

2 000 år med Paulus, 298:-

(nr 1941)

Bibeln till Sverige och världen,100:NT på CD, 399:-

(nr 1965)

(120:-) (nr 1652)

Det står skrivet av Gunnel André, 369:-

Bibelmannakort, 15:(nr 864),

antal

(nr 1836)

Bibelsällskapet
Box 1235
751 42 Uppsala

nr1: ___ ; nr2: ___ ; nr3: ___; nr4: ___

(nr 1743)

Barnbokspaket, 50:-

Julkort

Bibelvykort, 7:-,

(nr 1819)

Sänd talongen till:

Namn och adress:
(419:-)

(nr 1165)

Antal: ______ Kuvert, antal: ______
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Varmt tack till
dig som ger bidrag
till våra projekt!

insamling
Du kan ge på flera sätt
Bidrag och gåvor är avgörande
för Bibelsällskapets bibelarbete
och insatser. Bland annat går
pengarna till 20 internationella bibelprojekt och till Bibeläventyret i Sverige. Tack för
din viktiga bibelgåva!

En kort beskrivning
Svenska Bibelsällskapets uppdrag är att
göra Bibeln översatt, känd, tillgänglig
och använd i Sverige och i andra länder.
Visionen är att ständigt öppna nya
möjligheter till möten mellan människor och Bibeln. Att översätta och sprida
Bibeln och hjälpa människor i olika livssituationer och sammanhang att ta del
av Bibelns texter ingår därför i målsättningen för arbetet.
Vi är en ekumenisk ideell förening
som leds av en styrelse och ett huvudmannaråd. Huvudmannarådet består av
representanter för kyrkor och samfund
i Sverige, Svenska Akademien, Vitterhetsakademin och Ekumeniska rådet i
Finland.
Svenska Bibelsällskapet är en del av
en världsvid gemenskap av 147 självständiga, nationella bibelsällskap förenade i
United Bible Societies (UBS). Via UBS
stödjer vi med hjälp av våra givare en rad
internationella projekt som kretsar kring
bibelöversättning, bibelspridning, mission och humanitära insatser. Vi drivs
med hjälp av gåvor och har 90-konto.

l

Swish

Kollekt

Ta upp en kollekt! Ge kollekt!
Vi rekommenderar särskilt
Bibelns dag 24 januari 2016.

PLUSGIRO/Bankgiro

Pg 90 06 26-3 Bg 900-62 63
Via internetbank eller inbetalningskort.
l

Online

Via bibelbutiken.se
Klicka på länken ”Ge en gåva”.
l

Nr 123 900 62 63
Ge en gåva via Swish i mobilen.
l

l

Autogiro

Din gåva dras automatiskt varje månad
Bästa formen av givande! Beställ talong för
avtal via 018-18 63 30 eller info@bibeln.se
l Testamente

Du stödjer framtida bibelarbete
Beställ folder med tips och råd.

Sänd ett jubileumsgåvogram!
Via Bibelsällskapet kan du skänka ett vackert gåvogram till någon av dina
vänner, uppvakta på högtidsdagen eller hedra någons minne. Vi har tagit
fram två jubileumsgåvogram. Motiven är målade av konstnären Reijo Luotomäki. Ett fint gåvogram i A4-format skickas till mottagaren med din hälsning
och en kort rad om att en gåva skänkts till Bibelsällskapet. Skicka ett mejl
direkt eller fyll i talongen nedan för att få beställningsblad!

2.

1.

Jubileumsgåvogram nr 1 till
högtid har en blomstrande sommaräng som motiv, och längst
ner står bibelordet ”Marken
täcks av blommor, sångens tid
är inne ...”
Gåvogram nr 2 är ett minnesblad, och motivet är en fjällbäck
och har bibelordet ”Som hjorten
längtar till bäckens vatten, så
längtar jag till dig, o Gud.”

Gåvogramfrågor:
Växel tfn: 018-18 63 30 E-post: info@bibeln.se

Jag önskar information eller material
Jag vill bli medlem i Bibelsällskapet för

200:- per år, eller

Jag beställer ett församlingspaket för bibeldag

(Stödförsamling gratis, övriga 100 kr. Ange församlingsnamn!)

Jag vill veta hur min församling kan bli stödförsamling
Jag vill få tidningen Bibel 4 ggr/år

1 000:-, livslångt medlemskap

Namn och adress:

Jag vill bli fast givare varje månad via autogiro
Jag beställer folder om Bibeläventyret, antal: ____
Jag önskar läsplanen Bibelläsning & Bön 2015
Jag önskar beställningsblad för gåvogram

Högtid/Minne

Jag önskar information kring att skriva testamente
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Telefon:
E-post:

Sänd talongen till:

Bibelsällskapet
Box 1235
751 42 Uppsala

information

kalendarium

Akut insamling till
flyktingar på väg

Beställ ett paket
med bibelmaterial!

Just nu kan du köpa ett hygienpaket för
75 kr till en flykting på väg i samarbete
med Ungerns bibelsällskap! Dessutom
kan du vara med och ge barnfamiljer
kvällsmat, natthärbärge och frukost.
Flyktingströmmen genom Ungern
är omfattande. De flesta kommer från
Syrien, Irak, Afghanistan, Iran och andra
länder i Mellanösterns konfliktzoner.
Flyktingarna försöker komma vidare
mot Västeuropa, men många fastnar
då de saknar visum och transport. Den
humanitära krisen är akut i och runt
järnvägsstationer och transitzoner.
Det ungerska bibelsällskapet ger natthärbärge till barnfamiljer och tillhandahåller sanitetspaket med migranthäftet
”On the road” till stöd för den som är
utsatt och på flykt. Volontärer delar ut
paketen, men bibelsällskapet behöver
packa fler. Sanitetspaketen innehåller:
schampo, tvål, tvättmedel, tandkräm,
tandborstar, rakhyvlar, våtservetter, bindor, antibakteriell handgel, pappersnäsdukar, vatten, äppeljuice med mera och
ett speciellt framtaget bibelhäfte. Du kan
hjälpa en flykting att behålla värdighet
och hälsa och få tröst via Bibelns ord.
Sätt in din gåva på Pg 90 06 26-3 eller
betala via Swish nr 123 900 62 63. Skriv
”Flykting” i meddelanderutan. Tack!

Du har väl inte missat vårt församlingspaket? Vi erbjuder material som kan
bilda basen för en egen utställarhörna
kring Bibeln eller vara ett passande komplement för en bibeldag. Innehåll:

24–27 september
Bibelsällskapet ställer ut på bokmässan i
Göteborg. Kom till monter B01:26!
27 september
Anders Blåberg deltar i ekumenisk
bibeldag i Hova.
3–4 oktober
Anders Blåberg deltar i ekumenisk
bibelhelg i Edsbyn.

l 1 bordsutställning i papp, Bibeln då till nu
l 10 ex av tidningen Bibel nr 4/2014

7– 8 november
Anders Blåberg deltar i ekumenisk bibelhelg i Värnamo i Smyrnakyrkan.

l 10 ex av Bibelläsning & Bön
l 10 ex av folder med bibelkuriosa
l 10 ex av bibelbokmärke
l 1 ex av A2-affisch, tvåsidig
l 1 uppsättning bibelmannakort

10 november
Bibelsällskapets huvudmannaråd möts i
Linköping. Offentlig samling i Missionskyrkan kl 19.00 kring bibelöversättning.

l 1 instruktionsblad med tips
l 1 jubileumspenna
l 1 kartongskylt

Bibelsällskapets stödförsamlingar får
paketet gratis! Övriga betalar 100 kr.
Beställ via Bibelbutiken eller talongen
nere till vänster på detta uppslag.

14–15 november
Anders Blåberg deltar i ekumenisk bibelhelg i Huskvarna i Allianskyrkan.
Bibeläventyrets instruktörskurser
Gamla testamentet:

Bibeln
BiBeln
Då & nU

2–5 november
Helsjön, Horred

Kika närmare på ...

BiBeln
Då & nU

Välkommen till
bibelhörnan!
sagt om BiBeln
Bevingade ord

BIBELLÄSNING
& BÖN 2015

Blaise Pascal, matematiker, naturvetare, filosof 1623–1662

På sin dödsbädd lade han handen på Bibeln och sade:
– Nu har jag gjort upp bokslutet med den här världen. Här finns det enda rätta.
C S Lewis, författare till bl a Narniaböckerna, 1898–1963

– Bortsett från stycken i Platons dialoger känner jag
inte till några samtal i den antika litteraturen som går
upp mot Bibelns fjärde evangelium.
Kerstin Ekman, författare, ledamot i Svenska Akademien

– Utan en grundläggande kännedom om Bibelns
berättelser har vi svårt att förstå vår egen kultur. Men
man behöver inte lägga någon religiös aspekt på det.
Göran Skytte, journalist och författare

– Jag läser Bibeln varje dag och jag har med mig den
överallt. Jag tycker att man ska läsa Bibeln för att den
påverkar en och för att det är bok som på ett speciellt
sätt kommer till en.
Ulf Nilsson, författare, ledamot i Svenska barnboksakademin
Bakgrundsfoton Olof Brandt

– Bibeln är 5 000 års människovisdom i koncentrerad form. Det finns något stort att finna i den och
det behöver vi ta vara på.
Bibelsällskapet • Tfn 018-18 63 30 • info@bibeln.se
bibelsällskapet.se • bibeln.se • bibelbutiken.se

B

evingade ord har ofta uppstått över tid med
flitigt citerade bibelställen som grund. Under
en tidsperiod av 350 år lyssnade nästan varje svensk
minst en gång i veckan till läsning ur Gustav Vasas
bibel från 1541 eller Karl XII:s bibel från 1703.
Bibeln och psalmboken var länge de enda böckerna
som fanns i de flesta hem. Det påverkade det svenska
språket, men ett uttryck blir inte bevingat över en natt,
det tar sin tid. I dag citeras Bibeln ofta utan att folk är
medvetna om att uttrycken kommer från Bibeln.

Sabbatsår. I 3 Mosebok 25:2–4 står att även jorden
ska få sin sabbatsvila. Människan får vila på sabbaten,
var sjunde dag medan jorden ska få ligga i träda vart
sjunde år, sabbatsåret.

Att fara fram som ett jehu innebär att man kör fort, är
våldsam eller hänsynslös. Kung Jehu i Israel ”kör som
en vettvilling” (2 Kon 9:20). Kung Jehu for land och
rike runt och drev igenom en utrensning av avgudadyrkare.

Kreti och pleti använder vi om folk som vi inte riktigt
har förtroende för. Kung David hade en livvakt bestående av kereteer och peleteer. I Gustav Vasas bibel
heter det ”Crethi och Plethi”. (2 Sam 8:15–18)

Syndabock är den som får ta på sig skulden för vad
andra gjort. På försoningsdagen lade översteprästen
sina händer på en getabocks huvud och bekände hela
folkets alla synder på bocken. Sedan fördrevs den ut i
öknen. (3 Mos 16:20–22)

Hitta skillnaderna!
Fyra översättningar av samma bibeltext

Att sila mygg och svälja kameler är ett Jesuscitat från
när han vänder sig mot dem som hycklar och ”ger
tionde av mynta och dill och kummin”, vilket är
småsaker, men glömmer det viktigaste som är ”rättvisa, barmhärtighet och trohet”. (Matt 23:24)

Att lägga orden i någons mun går tillbaka till Mose
som inte var så talför. Hans bror Aron var däremot
en god talare och fick fungera som Moses språkrör.
Gud uppmanade därför Mose att ”lägga orden i hans
mun”. (2 Mos 4:15)

Gal 3:27–28

Ramaskri kommer ur en fruktansvärd sorg, när mödrarna skrek ut sin sorg efter barnamorden i Betlehem.
(Matt 2:17)

Som man sår får man skörda är ett citat ur Paulus brev
till galaterna. (Gal 6:7)
Kommer du på fler talesätt med bibliskt ursprung?

Provöversättning 2015

18–21 januari 2016
Åhusgården, Åhus

På toPPlistan

B

ibeln var den första bok som trycktes på världens första tryckpress i Gutenberg 1455. I dag
slår Bibeln ständiga försäljningsrekord i flera länder,
trots den digitala utvecklingen. När förlag gör sina årliga sammanställningar över flest sålda böcker undantar man ofta Bibeln, annars skulle den stadigt ligga
på första plats. Varje år trycks upp emot 100 miljoner
exemplar. Mest spridda böcker så här långt är:
1) Bibeln, 6 miljarder exemplar
2) Maos lilla röda (Citat av ordförande Mao), 1 miljard
3) Harry Potter-serien, 0,5 miljarder
I dag finns hela Bibeln på 513 språk. Därutöver finns
Nya testamentet på 1 295 språk. Ytterligare 1 000
språk har åtminstone en bibelbok översatt. Totalt
har cirka 5 miljarder människor tillgång till hela eller
delar av Bibeln på språk de talar. Men 4 500 språk

Alla ni som har döpts in i Kristus har iklätt er
Kristus. Här finns inte jude eller grek, inte slav
eller fri, inte manligt och kvinnligt. Alla är ni en
enda i Kristus Jesus.

Bibel 2000
Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er
Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav
eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus
Jesus.

Kyrkobibeln 1917
... ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus,
haven iklätt eder Kristus. Här är icke jude eller
grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och
kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.

Karl XII:s bibel
Ty J så månge som döpte ären til Christum/
hafwen eder iklädt Christum. Här är icke Jude/
eller Greek; här är icke tienare eller frij; här är icke
man eller qwinna: alle ären J en i Christo JEsu.

har ännu inte någon bibeldel översatt. Det återstår
alltså ett omfattande arbete och överallt i världen
pågår bibelöversättning. Bland dem som väntar på
sin pågående översättning saknar 692 språk ett känt
skriftspråk. Då måste man uppfinna ett passande
skriftspråk samtidigt som man drar igång översättningsarbetet.

Som ett
olivträd
Det totala antalet aktiva språk i världen i dag är runt
7 100. De flesta språkvarianterna finns runt ekvatorn. Det finns även ett antal språk som inte längre
används mer än av några få och som man räknar med
är på väg att dö ut.

Läs och jämför!

BiBeln
då & nU

Fyra översättningar av samma bibeltext

Luk 17:20–21

Bibelsällskapet samlar in pengar till bibelöversättning, bibeltryckning och bibelspridning i Sverige och
i världen och samarbetar med United Bible Societies.

Provöversättning 2015
Då fariseerna en gång frågade honom när Guds
rike skulle komma, svarade han: ”Man kan inte
förutse när Guds rike kommer. Ingen ska heller
kunna säga: Här är det! eller: Där är det! Nej,
Guds rike finns hos er.”

Frid lämnar jag
kvar åt er, min
frid ger jag er ...Bibeln som bok från då till nu
Känn ingen oro
Anta utmaningen
och tappa inte
modet.
att läsa Bibeln
Men jag är som ett olivträd,
grönskande i Guds hus.

Bibel 2000

Jag litar på Guds godhet

Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle
komma svarade han: ”Guds rike kommer inte
på ett sådant sätt att man kan se det med sina
ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är
det. Nej, Guds rike är inom er.”

nu och för evigt.
Ps 52:10

Kyrkobibeln 1917

Och då han blev tillfrågad av fariséerna när Guds
rike skulle komma, svarade han dem och sade:
NT 81 och Bibel 2000
”Guds rike kommer icke på sådant sätt att det

Nedtecknande

Muntliga traditioner nedtecknas och redigeras. Bokrullar
och andra dokument samlas,
kopieras och sprids.

Översättningen utgår från text-

kan förnimmas med ögonen, ej heller skall man
kritiskt analyserade handskrifter
kunna säga: ’Se här är det’, eller: ’Där är det.’för
Tyatt komma så nära ursprungstexten som möjligt.
se, Guds rike är invärtes i eder.”

Septuaginta

Den hebreiska bibeln översätts till
grekiska under ett par hundra år och
blir klar på 100-talet e Kr. Den blir stora
delar av urkyrkans bibel (GT).

GT cirka 1000 –150 f Kr
NT cirka 50–110 e Kr.

Fler svenska översättningarKarl XII:s bibel
Bibeln kan översättas av den som vill. OCh tå han frågad wardt af the Phariseer/ när
Översättningar till svenska görs till
Gudz rike komma skulle/ swarade han them/ och
exempel av David Hedegård, Bo Giertz
sade: Gudz rike kommer icke medh vthwärtes
och Stiftelsen Svenska Folkbibeln.
åthäfwor. Sij heller warder man säijande: Sij här/
eller sij/ ther äret: ty sij/ Gudz rike är inwärtes i
eder.

Muntlig tradition

Ögonvittnen och inspirerade personer berättar
hur de uppfattar Guds
handlande. Historierna
memoreras och
förs vidare.

Bibelns berättelser
handlar om allt från
skapelsen till
tidens slut.

Kanonisering
När evangelier och brev
använts i kyrkan under många
år uppstår ett behov av att fastställa vilka skrifter som ska ingå
i NT. Det är en utdragen process
från cirka 130 – 370 e Kr.

Vulgata
Kyrkofadern Hieronymus sitter i Betlehem och gör den första samlade bibelöversättningen på latin kring 400 e Kr.
Den har blivit romersk-katolska kyrkans
officiella översättning och kallas Vulgata.

Den hebreiska bibeln (GT)
tar form under perioden
200 f Kr – 200 e Kr.

Johannesevangeliet 14:27

Hitta
Fyra

övers

Gal

Kyrkobibeln 1917
Den första svenska översättningen direkt
från den hebreiska och grekiska texten.
Kallas även för Gustaf V:s bibel.

Gutenberg i
Wittenberg
Johannes Gutenberg trycker
Bibeln, Vulgata,
som första bok
på den första
tryckpressen
1455.

Anta
utmaningen
t
erna!
om et
Karl XII:s bibel

varje dag!
S
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ad
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samm
gar av
ättnin
Lutherbibeln

a bibelt

Revidering av Gustav Vasas
bibel 1703. Används flitigt
under 200 år. Många bevingade
ord är hämtade från denna
översättning.

ext

oliv

Gustav Vasas bibel

Den första svenska helbibeln ges ut
1541 (NT 1526) och bygger på Luthers äd,
tyska bibel. Det är den förstaett
textolivtr
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är som

Martin Luther översätter Vulgata
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Provöversättning 2015,
När tiden var inne …

Luk

Språket förändras ständigt och bibelforskningen går framåt. En ny översättning av Lukasevangeliet 9:51– 19:28 och
Galaterbrevet ges ut av Bibelsällskapet
för att kartlägga behoven av en ny svensk
översättning.
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Att läsa, tolka
och tillämpa sker
på nytt varje dag.
Varje läsare förstår
och tolkar texterna
på sitt sätt.

Photo credits: Olof Brandt, Anders Parsmo, Reijo Luotomäki,
Zvonimir Atletic and Christin Lola / Shutterstock, Lucas Cranach d Ä, Gustave Doré, Verbum, Wikipedia, UBS, Ask a list

– Den heliga Skrift är inte en vetenskap för förståndet men för hjärtat. Skriften kan endast förstås av
den som har ett uppriktigt hjärta inför den. Andra
finner bara mörker.
August Strindberg, författare, 1849–1912

4–7 april 2016
Hjälmargården, Vingåker
Nya testamentet:

8–10 februari 2016
Hjälmargården, Vingåker

Foto UBS

En hälsning från Nepal!
I april drabbades Nepal av svåra jordbävningar. Bibelsällskapets kontor klarade
sig med sprickor efter första rundan av
skalv, men efter andra omgången blev
byggnaden för farlig att vistas i. Flera
i personalen förlorade sina hem. Trots
det arbetar bibelsällskapet vidare hälsar
generalsekreterare Tej Jirel som med sin
personal har försökt att rädda de biblar
och det material som går, samtidigt som
de hjälpt nödställda med madrasser,
presenningar och förnödenheter.
I år stödjer vi bibelsällskapets planerade arbete med att lyfta fram kvinnor
i församlingen och ge dem kraft, mod

och kompetens att ta mer framträdande
roller. Fokus ligger särskilt på utsatta,
ensamstående och marginaliserade. Programmet är uppskattat och efterfrågan är
stor bland de lokala kyrkorna.
Dessutom stödjer vi återuppbyggnaden och akuta insatser till överlevare som förlorade precis allt under
rasmassorna. Många barn har förlorat
sina skolor. Det gäller att ingjuta hopp
och framtidstro. Vägen tillbaka till en
någorlunda normal vardag är lång och
mödosam. Många bor fortfarande i tält.
Bibelsällskapet försöker arbeta både
enligt sina tidigare planer och akut.

Många i Nepal bor
fortfarande primitivt
efter att deras hem
blev förstörda i jordbävningar i april.
BIBEL nr 3 · 2 01 5
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Bibeläventyret

Bibeläventyr en bonus i skolan
Bibeläventyret firar 15 år av aktivt skolarbete. Under 2014 genomfördes
till exempel 1 500 klassbesök av utbildade instruktörer som kallas bibeläventyrare. Nyligen fick många av dem fylla på energidepåerna.

B

ibeläventyret har servat Sveriges
skolor med understöd i undervisningen i 15 år. Det har
vi firat med en en stor fest för
våra duktiga instruktörer.
Mängder av skolkontakter
genom åren och en ständigt
växande skara med nöjda
lärare och glada barn, så ser
verkligheten ut för Bibeläventyret. Varför går det så bra?
Vi erbjuder skolorna
fördjupningsundervisning
om Bibelns berättelser med
hjälp av lokala certifierade instruktörer.
Genom att uppfylla läroplanen och följa
skollagen har fler och fler skolor valt att
tacka ja till erbjudandet att få Bibeln

återberättad med drama, trolleri, musik,
rörelser, nyckelord och mycket mer.
Skapar förståelse
Nu siktar vi framåt. Vi tror att
kunskapen om Bibelns berättelser är viktig för förståelsen
av vårt lands historia och
andra människor och kulturer.
Vi ser dessutom att berättelserna ofta inbjuder barnen att
ställa viktiga
frågor om livet
och mänskligheten. Genom att återge
berättelserna så objektivt
vi kan trampar vi inte
på barnens möjlighet till

Anders Parsmo är tecknare och har försett
sina kollegor inom Bibeläventyret med
mängder av pedagogiska bilder.

utveckling och egna beslut. Det är en
sporre att ta Bibeläventyret längre. Vi vill
erbjuda alla skolor som är intresserade en
möjlighet att boka ett Bibeläventyr, men
för det behövs fler instruktörer.
Firar med fortbildning
Att så många barn har fått ta
del av Bibelns berättelser firade
vi i Stockholm med att bjuda
in och fortbilda våra instruktörer som många gånger är
anställda i lokala församlingar. De fick praktisk övning i berättande genom
trolleri och fördjupande
bibelkunskap om Första
Korinthierbrevet. Självklart firade vi också med
middag och tårta.
Olof Brandt
www.bibelaventyret.se

Många gånger kan uppdraget som bibeläventyrare kännas lite ensamt i det lokala sammanhanget. Att få träffa kollegorna för fest och fortbildning ger ny inspiration att fortsätta.

Jonas Magnusson och Thomas Nilsson-Lill
arbetar på Bibeläventyrets filial i Götene.

Elisabeth Svedinger, Bibeläventyret:
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”Bibeln är inte bara en bok – den är en källa till liv. Bibeln är kärleksbrevet till mig från min himmelske Far.”
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