Kollektupprop från Bibelsällskapet gällande kollekt
på Bibelns dag, söndag 21 januari 2018:

Vi firar Bibelns dag 21 januari
Vi har fått Bibeln att dela med varandra och andra. Det är vår gemensamma uppgift.
Nya generationer måste få chansen att ta del av Guds ord. Folk som inte har fått läsa Bibeln ännu behöver få den möjligheten. I dag är hela Bibeln översatt till 670 språk, men
det talas 7 000 språk!
Målet för Bibelsällskapets arbete är att människor ska läsa Bibeln, men också få
tröst och ledning. I det lilla kan det handla om krigstraumatiserade Mirjam i Syrien
som får hjälp att fungera genom bibelbaserad traumahealing. Eller bibelöversättaren
Mang i Burma som översätter vers efter vers, eftersom han vet att hans folk ivrigt
väntar på att få höra Guds ord på sitt hjärtas språk.
Det kan också handla om hivsmittade Josef i Etiopien som hjälper andra sjuka för
att han funderat igenom vad berättelsen om den barmhärtige samariern betyder. Eller
fjortonåriga Marcela i Guatemala som trots att hon blivit utnyttjad och är gravid kan
känna hopp tack vare omsorgen från bibelsällskapets volontärer.
Med din gåva är du med och delar Bibeln vidare. Det är något av det viktigaste du
kan göra.
Varmt tack för kollekten och Guds välsignelse!
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Ge en gåva
Fakta:
Svenska Bibelsällskapet är en insamlingsorganisation med 90-konto och verksamheten drivs tack vare gåvor.
Ytterligare information om Bibelsällskapets insamlingsarbete och om Bibelns dag finns på www.bibelsällskapet.se.
Bibelns dag sammanfaller med Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 18–25 januari och lanseras i samarbete
med SKR. Gudstjänstmaterial med årets tema ”Guds hand leder oss” finns på www.skr.org.
Bibelsällskapet arbetar på uppdrag av sina huvudmän som är Svenska kyrkan med EFS, Adventistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Katolska kyrkan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen,
Svenska Akademien, Kungliga Vitterhetsakademien och Ekumeniska rådet i Finland.
Har du frågor angående kollekten till Bibelsällskapet, kontakta Lotta Ring, 018-18 63 36, lotta.ring@bibeln.se

Välkommen att ge
en gåva till Bibelsällskapets arbete! Du är
med och ger Bibelns
budskap vidare.
Swish 123 900 62 63
Bg 900-6263
Pg 90 06 26-3
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Var med och fira Bibelns dag i din församling.
Låt det bli en bibelfest! Nedan följer några tips
på produkter som passar att dela ut vid bibel-

evenemang. Beställ via bibelbutiken.se eller
ring 018-18 63 39.
PS. Bibelns dag infaller under Böneveckan som pågår 18–25/1. Material på skr.org

Den barmhärtige samariern

Skapelsen

En laglärd som ville sätta
honom på prov reste sig och
sade: ”Mästare, vad skall jag
göra för att vinna evigt liv?”
26
Jesus sade: ”Vad står det i la
gen? Hur lyder orden?” 27Han
svarade: ”Du skall älska Her
ren, din Gud, av hela ditt hjärta
och med hela din själ och med
hela din kraft och med hela ditt
förstånd, och din nästa som dig
själv.” 28Jesus sade: ”Det är rätt.
Gör det, så får du leva.” 29För att
visa att han var rättfärdig sade
mannen till Jesus: ”Och vem är
min nästa?” 30På den frågan sva
rade Jesus: ”En man var på väg
från Jerusalem ner till Jeriko
och blev överfallen av rövare.
De slet av honom kläderna och
misshandlade honom, och se
dan försvann de och lät honom
ligga där halvdöd. 31En präst
råkade komma samma väg, och
när han såg mannen vek han åt
sidan och gick förbi.

1
I begynnelsen skapade Gud
himmel och jord.

25

15 van

På samma sätt med en levit
som kom till platsen; när han
såg honom vek han åt sidan och
gick förbi. 33Men en samarier
som var på resa kom och fick
se honom ligga där, och han
fylldes av medlidande. 34Han
gick fram och hällde olja och
vin på såren och förband dem.
Sedan lyfte han upp honom på
sin åsna, förde honom till ett
värdshus och skötte om honom.
35
Nästa dag tog han fram två
denarer och gav åt värden och
sade: ’Sköt om honom, och ko
star det mer skall jag betala dig
på återvägen.’ 36Vilken av dessa
tre tycker du var den överfallne
mannens nästa?” 37Han sva
rade: ”Den som visade honom
barmhärtighet.” Då sade Jesus:
”Gå du och gör som han!”
32

2
Jorden var öde och tom, dju
pet täcktes av mörker och en
gudsvind svepte fram över
vattnet. 3Gud sade: ”Ljus, bli
till!” Och ljuset blev till. 4Gud
såg att ljuset var gott, och han
skilde ljuset från mörkret. 5Gud
kallade ljuset dag, och mörkret
kallade han natt. Det blev kväll
och det blev morgon. Det var
den första dagen.
6
Gud sade: ”I vattnet skall ett
valv bli till, och det skall skil
ja vatten från vatten.” Och det
blev så. 7Gud gjorde valvet och
skilde vattnet under valvet från
vattnet ovanför valvet. 8Gud
kallade valvet himmel. Det blev
kväll och det blev morgon. Det
var den andra dagen.
9
Gud sade: ”Vattnet under him
len skall samlas till en enda plats,
så att land blir synligt.” Och det
blev så. 10Gud kallade det torra
landet jord, och vattenmassan
kallade han hav. Och Gud såg
att det var gott. 11Gud sade: ”Jor
den skall ge grönska: fröbärande
örter och olika arter av fruktträd
med frö i sin frukt skall växa på
jorden.” Och det blev så. 12Jorden

frambringade grönska: olika arter
av fröbärande örter och olika
arter av träd med frö i sin frukt.
Och Gud såg att det var gott.
Det blev kväll och det blev mor
gon. Det var den tredje dagen.
13

14
Gud sade: ”På himlavalvet
skall ljus bli till, och de skall
skilja dagen från natten och ut
märka högtider, dagar och år.
15
De skall vara ljus på himlav
alvet och lysa över jorden.” Och
det blev så. 16Gud gjorde de två
stora ljusen, det större ljuset till
att härska över dagen och det
mindre till att härska över nat
ten, och han gjorde stjärnorna.
17
Han satte ljusen på himlav
alvet att lysa över jorden, 18att
härska över dag och natt och att
skilja ljus från mörker. Och Gud
såg att det var gott. 19Det blev
kväll och det blev morgon. Det
var den fjärde dagen.
20
Gud sade: ”Vattnet skall vim
la av levande varelser, och fåglar
skall flyga över jorden, under
himlavalvet.” 21Gud skapade de
stora havsdjuren och alla olika
arter av levande varelser som
vattnet myllrar och vimlar av
och alla olika arter av fåglar.
Och Gud såg att det var gott.
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Beställ bibelmaterial via bibelbutiken.se!
Tfn 018-18 63 39. Fraktavgift tillkommer.
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BIbelsällskapets
projekt 2018
Välkomna att vara med och sprida Bibeln tillsammans med oss! Vi kämpar tillsammans för att alla som vill ska få ta del av Guds budskap. Som
församling kan ni med kollekter och bidrag vara med och stödja bibelarbetet i Sverige, men också internationellt. Det handlar om bibelöversättning, bibelspridning, församlingsutveckling och vård och omsorg om
människor – både i långsiktiga projekt och i akuta insatser.
Välj att stödja ett enskilt projekt, eller ge till ”där det bäst behövs”!
Här följer de internationella projekt vi lovat att ta ekonomiskt ansvar för i
samverkan med United Bible Societies 149 bibelsällskap under 2018.

Kina: Bibeltryckning och bibelspridning i Kina
I Kina bor majoriteten kristna på landsbygden. De flesta har inte råd att köpa biblar.
Det råder ett överväldigande behov av subventioner så att priset på biblar hålls nere.
Vi bidrar med pengar till bibelpapper. Papper till en bibel kostar 10 kr. Vi utrustar även
evangelist- och teologistudenter med studiebiblar. Det behövs fler församlingsledare.

Kuba: En miljon biblar till Kuba
Bibelsällskapet är den enda organisationen med tillstånd att distribuera biblar och
kämpar hårt för att möta efterfrågan. Svårigheten att få tillgång till internet och sociala
nätverk och biblar i digitalt format gör efterfrågan på bibelböcker än större. Det råder
även brist på studiebiblar på de teologiska seminarier som utbildar präster och pastorer.

Kroatien: Bibeln på modern kroatiska
Den här genomarbetade bibelöversättningen blir den första interkonfessionella Bibeln i
Kroatien. Efter kommunismens fall är sekulariseringen stor och kyrkorna efterfrågar en
bibel som går att använda för eget bruk och som fungerar för evangelisation.

Litauen: Bibeläventyret – bibelundervisning i skolan
Stöd till utbildning av instruktörer och material för bibelundervisning i skolorna.

Rumänien: Vårblommor – bibelmaterial för barn
Många barn i Rumänien lever under utsatta förhållanden och det finns en vilsenhet kring
tro och etik. Bibelsällskapet servar skolor med aktiviteter och nu vill man komplettera
med anpassade barnbiblar med titeln Dygder och värderingar, testade sedan tidigare och
väldigt populära bland religionslärare i skolorna.

Syrien: Hjälp till traumatiserade och utbildning
Projektet tränar kristna ledare i ”traumahealing” – bibelbaserad traumabearbetning – så
att alla församlingar i Syrien ska ha en utbildad handledare att vända sig till. Vi bidrar
även till utdelning av barnbiblar och utbildning av en ny generation söndagsskolelärare.

Togo: Good Samaritan
Bibelsällskapets hiv- och aidsprogram ”Good Samaritan” syftar till att hjälpa kyrkor
och kristna att kämpa mot spridningen av hiv och aids, hjälpa människor som smittats
att hantera sin situation och sedan gå samman som barmhärtiga samariter för att hjälpa
andra. Materialet är bibelbaserat, och de som lever med hiv eller aids får hjälp att se
nya möjligheter till värdigt liv. Material och metoder är lämpliga även för analfabeter.
Kursmoduler för ungdomar, gifta par och föräldralösa barn och deras vårdgivare ingår i
konceptet som hela tiden utvecklas i takt med att nya utmaningar blir synliga.

Vid frågor och behov av ytterligare information, välkommen att
kontakta insamlingsansvarig Lotta Ring på telefon 018-18 63 36
eller via e-post lotta.ring@bibeln.se

BIBELGÅVAN

Fortsättning – Bibelsällskapets projekt:

Swish 123 900 62 63

Ukraina: Guds ord till militärer och förbandspräster
Militärkonflikten i östra Ukraina påverkar många människor, inte minst dem som är soldater och lever liv som är långt från deras drömmar. Bibelsällskapet ger biblar till militärer
och utrustar armékaplaner. Särskilt vattentåliga Nya testamenten är uppskattade.
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Vet ni om att ni kan bli bibelstödförsamling?
Årsavgift 1 700 kr. Ni får rabatter i Bibelbutiken
och förtur vid församlingsbesök. Kontakta
generalsekreterare Anders Blåberg.
anders.blaberg@bibeln.se
018-18 63 33

Bolivia: Rädda Ayoreobarnen – läsundervisning
Ayoreoerna är en minoritetsbefolkning i östra Bolivia. De diskrimineras av samhället
och ett stort antal barn strövar på gatorna utan tillit till andra. Många fastnar i droger och
kriminalitet i tidig ålder. Bibelsällskapets projekt syftar till att rädda Ayoreo-barnen genom
läsundervisning och vägledning som ändrar deras attityder och livsmöjligheter.

Burma (Myanmar): Biblar till Myanmar
I Burma är majoriteten av de 52 miljoner invånarna buddister. Mindre än 6 procent av
befolkningen är kristen. Under 50 år har man levt under militärt styre. Trots de svåra omständigheterna växer antalet troende, inte minst bland minoriteterna i landet. Det råder stor
brist på biblar. Vi bekostar även utbildningen av tre lokala översättare av minoritetsspråk.

Etiopien: Studiebibel på amarinja
Det etiopiska bibelsällskapet arbetar med en ny studiebibel på amarinja för att kunna ge
bibelläsarna klarhet i bibliska begrepp och förklara kulturella och historiska sammanhang.

Ghana: Alfabetiseringsprojekt på språket dagaree
Bibelsällskapet arbetar med läs, skriv- och matematikundervisning för att människorna
ska kunna ta aktiv del i samhällsutvecklingen, och även ta del av Guds ord som de längtar
efter att kunna läsa själva. 5 000 biblar delas ut under året i anslutning till projektet.

Guatemala: Stöd till barn som får barn
Det är mycket vanligt att utsatta flickor får barn tidigt, många under 14 år, och de behöver
hjälp på flera nivåer att hantera sin situation. Bibelsällskapet ger samtalsstöd i hem och på
institutioner och hjälper flickorna så att de kan använda Guds ord för att omvandla sina liv
och skapa en kärleksfull och omtänksam miljö för sina barn.

Serbien: Kärnverksamhet
Bibelsällskapet var huvudleverantören av biblar under åren av kommuniststyre och fortsätter att bära ansvaret för att förse sin befolkning med relevanta bibelöversättningar och
värna kyrkornas bibelengagemang. Flera bibelsällskap i Balkan arbetar tillsammans.

Albanien: Kärnverksamhet
Bidragen garanterar att Albaniens bibelsällskap kan fortsätta existera och verka utifrån
missionsuppdraget. Landet är relativt fattigt och majoriteten av befolkningen är muslimer.
Man arbetar med bibelöversättning och församlingsstöd. Eftersom de måste subventionera
sin bibelförsäljning för att folk ska ha råd att köpa biblarna får de inte heller intäkter.

Arabiskisraeliska bibelsällskapets kärnverksamhet
Vi stödjer samtliga tre bibelsällskap i Det heliga landet, i år med fokus på det arabiskisraeliska i Nasaret. Det servar de 1,7 miljoner arabiska medborgare i regionen som lever i en
väldigt speciell kontext. Bibelnärvaro behövs.

Bangladesh: Kärnverksamhet
Vårt bidrag försäkrar att verksamheten fortsätter på Bangladesh bibelsällskap och att
målet att nå 200 000 personer med Bibeln blir verklighet.

Projekt i Sverige – ett urval:
l Bibelöversättning till samiska
l Bibeläventyret – utbildning av instruktörer och klassundervisning
l Bibelläsning & bön och Anta utmaningen – läsplaner och inspiration
l Församlingsservice – bibelmaterial och bibelbutik
l Församlingsbesök & medverkan vid konferenser och mässor
l Bibeln i digitala format
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