Kollektinformation från Svenska Bibelsällskapet gällande Bibelns dag, söndag 18 januari 2015

Vi firar Bibelns dag
I Kinas inland får gamla Xia Ye ett sms från sin syster som berättar att hennes
församling ska dela ut biblar gratis nästa dag. Xia Ye sätter sig på bussen. Efter
sju timmars resa är hon glad att vara på plats, fast klockan är tre på natten och
kroppen värker. Hon ska ju få en egen bibel idag!
I ett fängelse på Kuba ber en fångvaktare i smyg en av internerna om hjälp.
Han törs inte själv fråga fängelsepastorn om en bibel. Efter en stund återvänder
fången och sätter en bibel i sin fångvaktares händer.
Båda berättelserna är sanna, och vi är glada över att Bibelsällskapets stora
uppdrag att göra Bibeln översatt, känd, spridd och använd landar hos enskilda
människor i de små sammanhangen. Den till synes lilla boken är bärare av
något stort.
I dag finns hela Bibeln översatt till 513 språk, men det talas upp till 7 000 språk
på vår jord! Det är en utmanande uppgift som väntar! Tillsammans hjälps 146
bibelsällskap i världen åt att översätta och sprida biblar. En stor del av arbetet
består också av humanitär omsorg och läs- och skrivundervisning.
Svenska Bibelsällskapet firar i år sitt 200-årsjubileum och vädjar om en stor
kollekt på Bibelns dag till vår del i det svenska och internationella bibelarbetet.
Pengarna används bland annat till: bibelundervisning för fjärde- och femteklassare i Sverige via Bibeläventyret, bibelöversättning i Sverige, Botswana och
Moçambique, bibeltryckning i Kina, bibelutdelning i Algeriet, Sierra Leone och
Kuba, församlingsutveckling i Nepal, stöd för övergivna barn i Bolivia och Swaziland och utbildning och omsorg för hiv-smittade och aids-sjuka i Togo via det
bibelinspirerade projektet Good Samaritan.
Varmt tack för er gåva och Guds välsignelse!

		
Anders Blåberg			
Generalsekreterare			

Erik Aurelius
Ordförande

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. Den lanseras i samarbete med SKR. Förslag på gudstjänstmaterial med årets tema ”Ge mig något att dricka” finns att
ladda ner 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, Regeringen, Svenska Akademien, Kungliga Vitterhetsakademin, Ekumeniska rådet i Finland, Svenska Förläggareföreningen och Kristna Förläggareföreningen.
Adress: Bibelsällskapet, Box 1235, 751 42 UPPSALA

Tfn: 018-18 63 30

E-post: info@bibeln.se Webb: bibelsällskapet.se Pg: 90 06 26-3

Bibelsällskapets bibelprojekt

projekten som får VåRT stöd 2015

l Ecuador: Till världens ände
Ecuadors bibelsällskap ger sig iväg till
områden i landet som är svåra att nå,
som höglandet och Amazonas. Fattigdomen är stor bland urspungsbefolkningen
på grund av långvarig social utslagning,
både ekonomiskt och politiskt. Landet
sargas av rovdrift på naturtillgångar, och
människor utan röst kommer i kläm.

Via paraplyorganisationen United Bible
Societies samverkar vi kring en rad projekt med bibelkoppling. För nästa år har
vi valt att stödja följande högprioriterade
projekt. Värt att notera är att UNESCO
har godkänt de skriv- och lässatsningar
som United Bible Societies genomför,
och alfabetisering görs ofta parallellt med
att nya bibelöversättningar lanseras.
l Algeriet: Biblar till sökare
Immigranter, eller de som blivit nyfikna
på kristen tro tack vare radio- och TVsändningar eller Internet, kan i hemlighet få tag på biblar denna väg.
l Arabiskisraeliska bibelsällskapet:
Kärnverksamhet och närvaro
Vi stöttar bibelsällskapets närvaro i
Nasaret. Man arbetar med insatser för
dem som lever i konflikter och för att ge
trygga ramar för lokala kvinnor att interagera med varandra och att använda sina
gåvor i ett samhälle där de själva ofta är
marginaliserade och begränsade.

l Bolivia: Böcker och skolmateriel
till övergivna barn
Bibelsällskapet delar ut skolmateriel och
biblisk litteratur till kyrkornas barnhem
och till gatubarn via omsorgsstationer.
Ingen annan instans tar det ansvaret.
Man når 5 000 barn om året.
l Botswana: Ny bibel på kalanga
Översättarteamet i Francistown som
arbetar med att översätta Bibeln till kalanga består av tre personer. En stor del
av Gamla testamentets böcker är klara,
och man räknar med publicering 2016.
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l Brasilien: Ljus i Amazonas
Ljus i Amazonas är speciellt utformat för
att ge andligt, medicinskt, odontologiskt

Sverigeprojekt
I Sverige arbetar Bibelsällskapet med
bibelöversättning, församlingsservice,
bibelbutik och medverkan vid mässor
med mera. Några av de saker vi gör är:

l Guinea: Kärnverksamhet
Vi stöttar bibelsällskapets närvaro i
ett land med cirka sex procent kristna.
Förhållandena är svåra, och de anställda
behöver utrustning, material och ett
fordon för att klara sin bibelservice.

l Litauen: Bibeläventyret i Litauen
Svenska Bibelsällskapet stöttar Litauen
med utbildning av Bibeläventyrsinstruktörer och lärare och finansierar produktion av pedagogiskt material.

l Kina: Biblar till Kinas miljoner
I Kina bor majoriteten kristna på landsbygden, och de flesta har inte råd att
köpa biblar. Det råder ett överväldigande
behov av att stödja subvention av tryckpapper så att priset på biblar hålls nere.

l Moçambique: Ny bibel på txitxopi
1976 startade projektet med att översätta Bibeln till txitxopi som talas i södra
Moçambique. Översättningsarbetet upphörde på grund av inbördeskrig fram till
1992 men har återupptagits efter detta.
Översättarteamet består av två medarbetare som under 2015 korrekturläser och
justerar hela översättningen. Ungefär
en halv miljon människor talar txitxopi,
och kyrkorna längtar efter denna första
översättning, för predikan och undervisning och för att kunna möta det andliga
behovet bland människorna.

l Bibeläventyret
Bibelkunskap för elever i årskurs 4 och 5.
l Tidningen Bibel
Bibelmagasin som kommer ut 4 ggr/år.
l Bibelläsning & bön
Bibelläsningsplan för hela året.

l Bibelns dag
Festdag och kollektdag med bibelfokus.
l Anta utmaningen
Uppmuntran att läsa Bibeln dagligen.
l Bibelbesök/utställningar
Församlings- och konferensbesök.

l Island: Kärnverksamhet
De nordiska länderna hjälps åt att se till
att Island har råd med en anställd som
åter bygger upp en verksamhet som ska
kunna ge Island bibelservice igen.

l Nepal: Kvinnokraft i Nepal
Kvinnorna behöver inse att de är viktiga,
både i Guds ögon och i den nepalesiska
kristna gemenskapen. Specialanpassat
bibelmaterial och en särskild kvinnosatsning höjer självkänsla och status.
l Palestinska bibelsällskapet:
Betlehems barn
Ett bibelbaserat program för alla palestinska barn och ungdomar i Betlehem.
Kristen undervisning som behandlar
känslor, förändring och hopp. I programmet ingår roliga dagar, läger,
dockteater, bibliska resor och speciella
evenemang för jul, påsk och sommar.
Meningsfulla gåvor och ett stort antal
biblar delas ut till deltagarna.
l Sierra Leone: Biblar och nödhjälp
till eboladrabbade
Utbrottet av ebola har pågått i Västafrika sedan maj 2014. Bibelsällskapet
förmedlar hopp, tröst och praktisk hjälp
till sjuka och deras närstående genom
att dela ut biblar, livsmedel, omvårdnadspaket, toalettartiklar och kläder.

om grönsaksodling för att bidra till en
mer näringsrik kost. De kämpar även för
att förbättra tillgången till medicin och
utbildning, uppmuntrar entreprenörsförmåga och ger tröst och vägledning.

-

l 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 ett värdigt liv. Material och metoder är lämpliga även för analfabeter.
Kursmoduler för ungdomar, gifta par
och föräldralösa barn och deras
vårdgivare ingår.
l Venezuela: Kärnverksamhet
Landets ekonomi är i botten och
butikshyllorna gapar tomma.
Bibelsällskapet behöver pengar
till biblar och material.

l Swaziland: Hopp för föräldralösa
och utsatta barn
Som en följd av hiv beräknas 130 000
barn vara föräldralösa eller utsatta i
landet. 23,3 procent av barnen genomgår behandling för att de föddes
med virus, blev smittade genom att ta
hand om sjuka föräldrar eller på grund
av sexuella övergrepp. Bibelsällskapet
arbetar för att ge traumabehandling till
barn som sett sina föräldrar dö i hiv och
att ge barn och ungdomar kunskaper

l Bibelsällskapets webbplatser
Vi driver bibeln.se, bibelsällskapet.se,
bibelbutiken.se och bibelaventyret.se.
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Projekt i världen

l Kuba: En miljon biblar till Kuba /
Biblar till fångar
Det beräknas att 40 procent av de troende
inte har någon bibel och 35 procent har
en bibel i så dåligt skick att de behöver få
byta. Bibelsällskapet är den enda organisationen med tillstånd att distribuera
biblar men klarar inte att möta efterfrågan från församlingar, troende, icketroende och allmänna institutioner som
bibliotek. 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 all teologiska seminarier
som utbildar präster och pastorer.
Vi stöttar även ett projekt som förser
fängelsepräster med biblar de kan dela
ut till fångar. Det är mycket uppskattat.
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Här presenteras de projekt vi tar ansvar för under 2015. Stöd ett enskilt
ändamål, eller ge en allmän gåva! Då går pengarna dit där de bäst
behövs just då. Var gärna med och be för våra vänner i världen!

och socialt stöd till människor längs med
Amazonasfloden. Projektet använder
en sjukhusbåt med behandlingsrum,
laboratorium för klinisk analys och ett
apotek. Med hjälp från hälsoprofessorer
och deras studenter från Federal University i Pará, samt volontärer, erbjuds hjälp
inom medicin och tandvård, men också
biblar och bibelmaterial som bidrar till
projektets alla delar.

Foto

Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln känd och använd. Vi stödjer
en rad behjärtansvärda projekt världen runt. Välkomna att vara med
och bidra till bibelöversättning, bibelspridning, församlingsutveckling
och omsorg om människor via Pg 90 06 26-3. Behoven är stora.

Pg 90 06 26-3
Bg 900-6263

Satsa på att bli daglig bibelläsare

ett lättare beslut
Anta utmaningen att läsa Bibeln varje dag! Under den parollen vill
Svenska Bibelsällskapet samla så många som möjligt och hjälpa dem
att bli dagliga bibelläsare. Bibeln är tillgänglig för de allra flesta, men
läsandet av Bibeln står inte i proportion till ägandet. Vill du ha hjälp att
komma igång och läsa Bibeln kontinuerligt? Vill du att det ska gå lite
lättare än vanligt? Anmäl dig på antautmaningen.se!

och bibelreflektioner som inspirerar till att
uthålligt läsa Bibeln varje dag.
Att öppna Bibeln och läsa den kan vara
som att koppla upp sig mot Gud.
Att anta utmaningen att läsa varje dag
är ett personligt beslut som uttrycker en
viljeinriktning. Det ligger alltid kraft och
ett mått av tillfredställelse i ett fattat beslut.
Men den stora prövningen är att vara uthållig. Erfarenheten säger att vi håller ut längre
när vi får stöd och uppmuntran från andra.
I gemenskapen med andra troende kommer
bibelläsningen allra bäst till sin rätt.
– Bibeln har alltid väckt känslor och reaktioner, den har diskuterats och kritiserats.
Men den är framför allt skriven för att bli
allmänt läst. Bibeln är folkets bibel. Bibeln
är din bibel, tillägger Anders Blåberg.
Den som anmäler sig på sidan antautmaningen.se får en fin pin med logotypen att
sätta på jackan som påminnelse om att man
vill vara en daglig bibelläsare.

S

venska Bibelsällskapet har funnits
i 200 år och firar det med att låta
satsningen Anta utmaningen löpa
som en röd tråd genom jubileumsåret,
och förhoppningsvis ännu längre.
– Jag kommer själv att försöka läsa
igenom Bibeln på ett år och blogga om
mina erfarenheter, säger Anders Blåberg,
generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet.

Anta utmaningen

Anmäl på webben
På webbplatsen antautmaningen.se
kan intresserade gå in och anmäla att
de antar utmaningen. Flera bibelläsningsplaner finns att tillgå – allt efter

ork, lust och förmåga. Den som väljer att
finnas med kommer att få regelbundet
stöd för sin bibelläsning via goda tips
och råd, andras personliga erfarenheter

Vill du veta mer kontakta Anders Blåberg,
070-631 41 90, anders.blaberg@bibeln.se

antautmaningen.se

Att få in en stunds
bibelläsning i dagschemat kan kännas
som en stor utmaning. Man behöver
uppmuntran att göra
det till rutin, en rutin
som kanske efter ett
tag känns som ett
behov?

Är tiden inne att påbörja en ny bibelöversättning?
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!

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

Bibelsällskapets förlag

isbn 978-91-979724-7-5

9 789197 972475

Provsmaka den nya
bibelöversättningen
med texter ur Lukasevangeliet och
Galaterbrevet!

Provöversättning av Lukasevangeliet 9–19 och Galaterbrevet

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?

När tiden var inne …

Foto Shutterstock, Christin Gasner

Anta
utmaningen

bibelsällskapets förlag

Köp den, läs den,
diskutera den och
djupdyk i text och
noter! Låt oss veta
vad du tycker!
Kanske är det läge
att starta studiecirkel? Beställ från
bibelbutiken.se,
tfn 018-18 63 39,
art nr 1941.

Församlingspaketet med bibelrelaterat material
är perfekt om ni vill göra en bibelhörna eller ha
en bas för en bordsutställning. Beställ från
bibelbutiken.se, tfn 018-18 63 39, art nr 1917.
(Stödförsamlingar gratis, övriga 200 kr)

Hitta skillnaderna!

Läs och jämför!

Fyra översättningar av samma bibeltext

Fyra översättningar av samma bibeltext

Som ett
olivträd

Gal 3:27–28
Provöversättning 2015
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.

Men jag är som ett olivträd,

Luk 17:20–21
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.”

grönskande i Guds hus.

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.

Jag litar på Guds godhet
nu och för evigt.
Ps 52:10

Bibeln
BiBeln
Då & nU

Kika närmare på ...

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.

BiBeln
Då & nU

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

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.”

Kyrkobibeln 1917
Och då han blev tillfrågad av fariséerna när Guds
rike skulle komma, svarade han dem och sade:
”Guds rike kommer icke på sådant sätt att det
kan förnimmas med ögonen, ej heller skall man
kunna säga: ’Se här är det’, eller: ’Där är det.’ Ty
se, Guds rike är invärtes i eder.”

Karl XII:s bibel
OCh tå han frågad wardt af the Phariseer/ när
Gudz rike komma skulle/ swarade han them/ och
sade: Gudz rike kommer icke medh vthwärtes
åthäfwor. Sij heller warder man säijande: Sij här/
eller sij/ ther äret: ty sij/ Gudz rike är inwärtes i
eder.

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

Bibeln som bok från då till nu
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).

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.

Fler svenska översättningar
Bibeln kan översättas av den som vill.
Översättningar till svenska görs till
om BiBeln
exempel av David Hedegård,sagt
Bo Giertz
och Stiftelsen Svenska Folkbibeln.

Bevingade ord
Blaise Pascal, matematiker, naturvetare, filosof 1623–1662

– 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.
Kyrkobibeln
1917
evingade ord har ofta uppstått över tid med
Bflitigt
citerade bibelställen som grund. Under
Strindberg, författare, 1849–1912
Den första August
svenska
översättningen direkt en tidsperiod av 350 år lyssnade nästan varje svensk
På sin dödsbädd lade han handen på Bibeln och sade:
minst en gång i veckan till läsning ur Gustav Vasas
– Nu har jag gjort upp bokslutet med den här värlfrån den hebreiska
och grekiska texten. bibel från 1541 eller Karl XII:s bibel från 1703.
den. Här finns det enda rätta.
Bibeln och psalmboken var länge de enda böckerna
Kallas ävenC S för
Gustaf V:s bibel.
som fanns i de flesta hem. Det påverkade det svenska
Lewis, författare till bl a Narniaböckerna, 1898–1963

Anta utmanin
ge
att läsa Bibeln n
Anta utmanin
varje dag! gen
Gutenberg i
Wittenberg
Johannes Gutenberg trycker
Bibeln, Vulgata,
som första bok
på den första
tryckpressen
1455.

Lutherbibeln
Martin Luther översätter Vulgata
till sitt modersmål tyska 1534.
Många tar intryck av Luthers
arbete och nya översättningsprinciper tar form.

– Bortsett från stycken i Platons dialoger känner jag
inte till några samtal i den antika litteraturen som går
upp mot Bibelns fjärde evangelium.

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.

Kerstin Ekman, författare, ledamot i Svenska Akademien

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.

– Utan en grundläggande kännedom om Bibelns

berättelser har
vi svårt att förstå vår egen kultur. Men
Karl XII:s
bibel
man behöver inte lägga någon religiös aspekt på det.
Revidering
av Gustav Vasas
Göran Skytte, journalist och författare
– Jag läser Bibeln varje dag och jag har med mig den
bibel 1703.
Används flitigt
överallt. Jag tycker att man ska läsa Bibeln för att den
påverkar
en och
för att det är bevingade
bok som på ett speciellt
under 200
år.
Många
sätt kommer till en.
ord är hämtade
från denna
Ulf Nilsson, författare, ledamot i Svenska barnboksakademin
– Bibeln är 5 000 års människovisdom i koncentreöversättning.
Bakgrundsfoton Olof Brandt

Karl XII:s bibel

Välkommen till
bibelhörnan!

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

Bibel 2000

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.

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

rad form. Det finns något stort att finna i den och
det behöver vi ta vara på.

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)
Ramaskri kommer ur en fruktansvärd sorg, när mödrarna skrek ut sin sorg efter barnamorden i Betlehem.
(Matt 2:17)
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Gustav Vasas bibel
Den första svenska helbibeln ges ut
1541 (NT 1526) och bygger på Luthers
tyska bibel. Det är den första text som
skrivs på nysvenska.

NT 81 och Bibel 2000
Översättningen utgår från textkritiskt analyserade handskrifter
för att komma så nära ursprungstexten som möjligt.

Provöversättning 2015,
När tiden var inne …
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.
På toPPlistan

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.
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)
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)
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)
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?

B

Att läsa, tolka
och tillämpa sker
på nytt varje dag.
Varje läsare förstår
och tolkar texterna
på sitt sätt.

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