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Jag vill ta mig tid att se
och låta mig förundras
över det lilla i livet,
det här som är nära,
och som vi ibland tar för
självklart, eller förbiser.
Jag vill komma nära,
se och uppleva livet
utan att det reduceras till
siffror, summor eller statistik.
Vissa saker kan bara inte mätas!
Livet, eller livskvalitet
är en av de sakerna.
Det kan bara levas!
Mats Westerfjärd
Ur boken ”Allting har sin tid”
Utgiven på Votum förlag
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Tillsammans kan vi forma vårt
församlingsblad.
Därför tar jag gärna mot bidrag i
olika former.
Text och bild skickar du till
gbg.gustavsson@gmail.com

Sista manusdag för
nästa blad är fredagen
den 20 maj
Från och med oktober 2019
ges församlingsbladet ut som
en periodisk skrift och omfattas därmed av utgivningsbevis och ansvarig utgivare.

Församlingsbla
d
Årgång 46

För liksom jorden
låter sina växter
spira fram och en
trädgård låter sin
sådd växa upp, så
ska Herren, Gud låta
rättfärdighet och
lovsång växa upp
inför alla folk.

Hervé och Clara Kiese med barnen Miriam och Samuel
på väg som missionärer till DR Kongo (Kongo Kinshasa)

Jesaja 61:11

Låt det spira
Vi vill växa. Hur ofta har vi inte använt den
frasen i våra kyrkor. Vi vill växa! Vad
menar vi med det? Säkert flera, och olika
saker. För att kunna finnas kvar som
församling i Brämhult behöver vi växa och
bli fler. Fler som kan, orkar och vill bära –
gudstjänsten, verksamheten, gemenskapen.
Men vi vill inte bara växa numerärt. En
siffra säger inte så mycket. På papperet är
vi ett visst antal medlemmar i församlingen
just nu. Det säger inget om medlemmarnas
förhållande till Jesus. Det visar inte hur
många vi når med evangeliet varje vecka.
Det berättar inget om trons djup, om
gemenskapens bärkraft, om människors
längtan. En församling är så mycket mer än
statistik och växt handlar om mer än det
som går att mäta, om mer än det som syns.
Hur mäter man en växande planta? Genom
att räkna antalet blad och förgreningar?
Titta på rotsystemets utbredande? Se hur
högt plantan når?

Att växa som församling, som kristna,
handlar hela tiden om att komma tillbaka till
källan, kärleken i Jesus Kristus. Paulus
uppmaning till de troende i Efesos gäller
även oss: ”Stå fasta och var stadigt rotade i
honom, så att ni tillsammans med alla de
heliga förmår fatta bredden och längden och
höjden och djupet och lära känna Kristi
kärlek som är väldigare än all kunskap, tills
hela Guds fullhet uppfyller er. (Ef 3:17-19)
Uppfyllda av Gud, rotade i Kristi kärlek. Vi
växer i Jesus närhet, så som ett frö börjar
växa när det läggs i bördig jord. Det är
omöjligt att mäta, men möjligt att se hur det
spirar.
Bön:
Gud, låt det spira än mer i våra liv och i din
församling i Myråskyrkan. Amen.
Johanna Lindar

”Det ingen annan vet”
Föredrag av
Liselotte J Andersson
En kväll för 45 år sedan satt ett gäng ungdomar och
unga vuxna hemma i min familj och planerade för
sommarens evangelisationsarbete i ”Sommarbyn” på
Grebbestads Camping. Det var första gången jag
träffade Liselotte. Hon gjorde inte mycket väsen av
sig, satt mest och lyssnade när vi andra diskuterade
och planerade upplägget och aktiviteterna. Så var det
dags att avsluta med bön. När Liselotte bad så fick
jag och flera med mig, uppleva att det hände något
inom oss. Jag upplevde att här fanns någon som stod
Gud nära. Sedan hade vi förmånen att få delta i
Liselottes livgivande bibelstudier under två veckors
tid samt andakterna som hon höll i från scenen på
berget mitt på campingen med camparna sittande
nedanför. Det var som ett ljus runt Liselotte och jag
hörde campare viska ”vem är hon?”
Lördagen den 22 januari fick vi i Myråskyrkan
möjlighet att lyssna på Liselotte igen. Hon har varit
hos oss i kyrkan flera gånger tidigare. Jag tycker mig
alltjämt se ett ljussken runt Liselotte när hon talar.
För mig är det uppenbart att hon fortfarande vandrar
Guds väg.
Liselotte, som är författare och pastor, har skrivit en
ny bok ”Det ingen annan vet”. På baksidan av boken
står det: ”Det är alltid riskabelt att berätta en
hemlighet och det gäller det mörka, såväl som det
kittlande roliga och ljusa. Risken är att inte bli
förstådd, att bli misstrodd. Då blir ensamheten större
än innan locket lyftes av. Å andra sidan – man kan
bli mött av all omsorg och förståelse i världen. Då
kan ensamheten förvandlas till ett livsavgörande
möte.”
Utgivaren skriver: ”Möten av det slaget skulle inte
behöva vara så sällsynta om vi ”tog ögonblicket i
handen”, lyssnade mellan raderna och ställde rätt
frågor. Då skulle många bördor lätta och oupptäckta
skatter komma i dagen. Det är författarens önskan
med boken.”
Hemliga platser kan vi behöva ha, platser att dra sig
tillbaka till för vila, läsa, lyssna under ytan och för
att hitta näring till den inre människans hunger. En
plats för den goda ensamheten och för gemenskap.

I den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby håller
Liselotte i retreater och själavårdssamtal dit människor kan få komma till och uppleva stillhet och
utforska sig själv. I kapellet kan Liselotte dra sig
tillbaka och det har fått bli ett av hennes hemliga
rum. Men vi behöver hemliga platser på närmare håll
som kanske en glänta i skogen eller ett rum
därhemma, en plats där omgivningen respekterar vår
ensamhet.
Liselotte berättar om hur sorgen kom till hennes
familj när hon var sex år gammal och hennes äldre
syster omkom. De kom inte från något troende hem.
Några månader senare upplevde Liselotte det som att
”en vän från himlen” gjorde entré och som sedan bar
henne genom uppväxten. I vuxen ålder fick Liselotte
reda på att hon och hennes familj varit föremål för
förbön i en liten frikyrkoförsamling på ön Marstrand
där hon växte upp. Under flera år var hennes vän
hemlig. Då fanns det inga ord att beskriva erfarenheten. Efter hand fick Liselottes tro ett tydligare
innehåll av kunskap när hon lärde känna andra
kristna, läste teologi och blev förkunnare. I Bibeln är
hon idag väl hemmastadd och jag tror att jag och
många med mig är tacksamma till att ha fått uppleva
en stunds lyssnande till hennes erfarenheter och
visdomar. Läs boken! Jag lånar gärna ut den.
Liselotte avslutade med dikten ”How we got over”
som slutar med stroferna....
”Vi kunde hitta fler rännilar av nåd. Om vi vågade
läsa på förhand,
I djup förtrolighet vid lägereldarna, var och en ur vår
slitna bok
med hemliga pärmar: How we got over.”
Gull-Britt Byhlin
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Välkommen till frukostsamling
Lördagen den 2 april kl 9.00
Bibeln både fascinerar och väcker förfäran.
Kanske är det därför den är världens mest
spridda och lästa bok. Vissa berättelser är
lättsmälta medan andra framstår som
obegripliga.
Leif Carlsson är teolog, bibellärare, pastor
och författare. Han kommer att tala utifrån
sin bok: Jag fattar ingenting. Möjliga svar
på omöjliga bibelställen.

Onsdagen den 18 maj 9.00
Dagledigas utflykt till Smedjan Therese Engdahl
Husaby.
- Vi besöker Therese som är konstnären bakom vår ljusbärare
- Vi guidas i Husaby kyrka, Sveriges första biskopskyrka där
Olof Skötkonung lät döpa sig.
- Lunch äter vi på Kinnekullegården, restaurangen på toppen av
Kinnekulle.

Gökotta på Källeberg torsdagen den 26 maj kl 8.00
Vi har blivit inbjudna av Borgstena Equmeniakyrka till att fira Gökotta med
dem på Kristi Himmelsfärdsdag. Fika finns att köpa på plats. Stig Arvidsson
kommer att medverka med sång. Dessutom inbjuder Stig till en traditionell
vandring efter Gökottan på ca 7 – 10 km, någonstans i Borgstenatrakten.
Medtag matsäck för fika under vandringen. Källeberg ligger mellan Fristad
och Borgstena.

Gudstjänster och samlingar
Mars
Torsdagen den 3
19.00 Bibelsamtal med Johanna Lindar
Söndagen den 6
Prövningens stund, Ev Matt 16:21-23,
GT 1 Mos 4:3-7, Ep Jak 1:12-15, Ps 31:2-6
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Anna Mållberg och
Elin Johansson Mållberg
Torsdagen den 10
14.00 RPG Borås årsmöte i Bodakyrkan
15.00 ”Vård vid livets slut” i Bodakyrkan
Christina Vinge Appelkvist
Sång och musik: Lars Andreasson
och Jan-Olof Hermansson
19.00 BÖN i Myråskyrkan
Söndagen den 13
Den kämpande tron, Ev Luk 7:36-8:3,
GT 1 Kung 19:1-8, Ep 1 Kor 10:12-13, Ps 130
10.00 Nattvardsgudstjänst
Christian Kastö
Sång: Mattias och Ellinor Andreasson
Torsdagen den 17
19.00 Bibelsamtal med Johanna Lindar
Söndagen den 20
14.00 Missionsfest med mat, därefter cirka
15.00 Misssionsgudstjänst
Bernt Sköld talar om ”Hälsa för alla”
i Kongo. Skypekontakt med vänförsamlingen i Ecuador. Missionskommittén
Måndagen den 21
17.45 - 19.15 Scouternas Vårbasar
Torsdagen den 24
19.00 BÖN i kyrkan
Söndagen den 27
Guds mäktiga verk, Ev Luk 1:39-45, Luk 1:26-38,
GT Mika 5:2-4, Ep Rom 4:18-21, Ps 147:7-15

10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Musik: Vasa Brass från Betlehemskyrkan

Torsdagen den 31
19.00 Bibelsamtal med Johanna Lindar

April
Lördagen den 2
09.00 FRUKOST
med Leif Carlsson,
teolog & författare

Söndagen den 3
17.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
”Samling vid källan”, bön och
lovsångsgudstjänst
Sång: Stig Arvidsson
Onsdagen den 6
15.00 Dagledigsamling
”Från Sjöbo barnhem till Boda familjecentrum”– Jan Bennet berättar ur både
ett historiskt och personligt perspektiv
Andakt: Johanna Lindar
Torsdagen den 7
19.00 BÖN i kyrkan
Söndagen den 10
Vägen till korset, Ev Luk 19:28-40,
GT Jes 50:5-10, Ep Rom 5:1-5, Ps 118:19-29
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång och musik: Axel Petrén och
Alva Svensson
Skärtorsdagen den 14
Det nya förbundet, Ev Luk 22:7-23,
GT 2 Mos 12:15-20, Ep 1 Kor 5:6-8, Ps 111:1-5
19.00 Getsemanestund med nattvard
Johanna Lindar
Långfredagen den 15
Korset, Ev Luk 23:26-49,
GT Jes 53:1-12,
Ep Fil 2:6-8, Ps 22
10.00 Gudstjänst
Gull-Britt Byhlin
Sång och musik: John Lindar

Gudstjänster och samlingar
Påskdagen den 17
Kristus är uppstånden, Luk 24:1-12,
GT Hos 6:1-3, Ep Apg 3:14-16, Ps 118:15-24
10.00 Nattvardsgudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Stig Arvidsson, Stina Grahl och
John Lindar

Fredagen den 13 – Söndagen den 15

Onsdagen den 20
17.30 Vi hjälps åt att städa kyrktomten

Onsdagen den 18
08.45 Samling vid Myråskyrkan för
Dagledigas utflykt till Husaby 9.00.

Torsdagen den 21
15.00 RPG Borås i Pingstkyrkan
Berit Simonsson från OAS-rörelsen
”Kraft till tjänst”
19.00 BÖN i kyrkan
Lördagen den 23
09.30- Brämhultspromenaden startar på tor11.30 get vid ICA City mellan dessa klockslag
Söndagen den 24
10.00 Gudstjänst för stora och små
Johanna Lindar
Torsdagen den 28
19.00 Bibelsamtal med Johanna Lindar

Maj
Söndagen den 1
Den gode herden, Ev Joh10:11-16,
GT Hes 34:23-31, Ep Heb 13:20-21, Ps 23
10.00 Gudstjänst
Desirée Tibell
Sång: Mattias och Ellinor Andreasson
Torsdagen den 5
19.00 BÖN i kyrkan
Söndagen den 8
Vägen till livet, Ev Joh 14:1-14, GT Syr 28:3-7,
Ep 2 Kor 4:16-18, Ps 147.1-7
10.00 Nattvardsgudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Jenny Petrén och Calle Bjursell
Torsdagen den 12
19.00 Bibelsamtal med Johanna Lindar

Equmenia är på hajk
Söndagen den 15
10.00 Gudstjänst på Hyberg
Johanna Lindar

Torsdagen den 19
19.00 BÖN i kyrkan
Söndagen den 22
Bönen, Ev Luk 11:1-13, GT Jer 29:11-14,
Ep 1 Joh 5:13-15, Ps 13
10.00 Gudstjänst
Christian Kastö
Sång: Gustaf Nilströmer
Torsdagen den 26, Kristi Himmelsfärdsdag
08.00 Gökotta på Källeberg Borgstena med
efterföljande vandring
Söndagen den 29
Hjälparen kommer, Ev 16:23-33, GT 5 Mos 31:6-8,
Ep Rom 8:31-39, Ps 33:18-22
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Birgit Hultgren

Juni
Torsdagen den 2
19.00 BÖN i kyrkan
Söndagen den 5, Pingstdagen
Den heliga Anden, Ev Joh 14:15-21, GT Joel
2:28-29, Ep Apg 2:14-21, Ps 104:27-31
10.00 Gudstjänst
Johanna Lindar

Söndagen den 12
Gud – Fader, Son och Ande, Ev Matt 28:16-20, GT
2 Mos 3:1-15, Ep Rom 11:33-36, GT Ps 113:1-6
10.00 Nattvardsgudstjänst
Johanna Lindar
Sång: Birgitta Felle

Onsdagar
10.00 Promenad med fika för herrar

Stick– och handarbetscafé

Torsdagar

Tisdagar 18.00 i ojämn vecka

10.00 Promenad med fika för damer

Takläckage
I november 2020 fick vinkelbyggnaden till kyrkan ny takbeklädnad efter några läckagetillfällen under åren tillbaks.
Det visade sig senare att taket över ”den gamla entrén” också
hade brister och behövde lite omsorg i form av en ny papp.
Efter Harald Finlöfs kontakter med entreprenören Freeman
Bygg har detta åtgärdats under december månad 2021.
Firman var vänlig och ställde upp med en hantverkare och
material utan någon kostnad för församlingen, vilket vi är
mycket tacksamma för.

Församlingens missionärer
I samband med ett extra församlingsmöte 23:e januari beslöts att vi
skulle teckna avtal med Equmeniakyrkan för att vi mer strukturerat
skulle kunna stödja en missionär.
Valet av missionärer föll på Gunilla och Veasna Bun som sedan fem
år bor i Borås och är medlemmar i Equmeniakyrkan Toarp. Gunilla
är uppvuxen utanför Borås och Veasna är född i Phnom Penh,
Kambodja. Sedan 1993 har Gunilla varit missionär i Kambodja där
hon också träffade Veasna.
De har varit fortsatt öppna för att åter jobba inom missionen och
när de läste annonsen där Equmeniakyrkan sökte missionärer att
arbeta med karenerna i Thailand, kände båda att detta kanske skulle
vara ett uppdrag där deras erfarenheter och kunskaper skulle kunna vara till nytta. De ser fram emot att,
under våren, kunna åka till Thailand och jobba tillsammans med karenerna.
Vad innebär det att ha en församlingsmissionär?
Konkret innebär det att församlingen får direkt information från missionärerna om missionsarbetet i det
aktuella landet. Gunilla kommer att blogga om deras liv och arbete i Thailand. Jag hoppas också att hon
ska kunna ha en spalt i vårt församlingsblad.
Vi som församling förbinder oss att stötta i förbön och ekonomiskt. Vi går in med 1.000 kr/månad som ”tas
från” det vi samlar in från t ex höstbasar och andra insamlingar. I samband med vårt årsmöte kommer vi att
utvärdera om vi skall fortsätta eller ej, eller kanske höja eller sänka beloppet. Vi hoppas och tror att det
skall bli ett givande samarbete.
Misssionskommitén genom Lena Finlöf

ATT RENOVERA ETT KÖK
ELLER EXISTENTIELL SVINDEL

Att renovera ett kök, hur svårt kan det vara? Ett
antal val skall göras, allt från luckor och färg till
bänkskivor och vitvaror, en budget och en tidsram ska utarbetas. Praktiska och estetiska frågor
ställs mot varandra och vägs omsorgsfullt, två
viljor också.
Med en viss självinsikt visste jag redan innan
detta renoveringsprojekt dragit igång att det
skulle bli en utmaning på ett personligt plan, en
utmaning i att hantera förändringar. Trots att
idén och initiativet var mitt eget lät ångesten inte
vänta på sig. Med kofoten i väggen och vårt
gamla kök i flisor kunde jag nästan börja gråta.
Varför ville jag förändra? Jag som älskade det
gamla, kanske ännu mer när det nu revs ut!
Mina tankar och upplevelser växlar ofta mellan
det lilla och det stora perspektivet, mellan
makro- och mikronivå. Något som jag tror att
tillvaron måste, för att bli hanterbar. När vårt
renoveringsprojekt, av vånda och grubbel, höll
mig vaken på natten måste jag definitivt byta
perspektiv, skapa proportioner och sätta in det i
sitt rätta sammanhang.
Vissa upplevelser kräver att vi vidgar perspektivet, lyfter blicken mot horisonten och skapar
oss överblick, likaväl som att vi ibland behöver
krympa världen, göra den konkret och begriplig.
Denna metafor går också att överföra i vår tro
vilket Joel Halldorf beskriver i sin bok
Gud:jakten då han filosoferar över begreppet
”existentiell svindel”. Den där känslan man kan
drabbas av när man plötsligt, ofta oväntat, ställs
inför oändligheten. Eller när vi skådar upp mot
stjärnhimlen en klar vinternatt och anar vår
litenhet, en existentiell och helig upplevelse.

Helig är det ord som religionen ofta benämner
för att förklara det oerhörda, ogripbara och
existentiella.
Och visst är det vackert, men också svindlande
och överväldigande att ställas inför livet största
frågor. Ett makroperspektiv över vår fattningsförmåga. Det tillståndet är inte alltid hanterbart.
Vi kan snudda vid det för att sedan krympa
välden till det lilla, hanterbara, trygga. Det som
handlar om att tända ett ljus eller knäppa
händerna, gräva i myllan eller sätta en bröddeg
på jäsning.
Mats Westerfjärd som citeras på församlingsbladets framsida visar ett tydligt exempel på
behovet av det enkla och nära när han skriver
”Jag vill ta mig tid att se och låta mig förundras
över det lilla i livet, det här som är nära, och
som vi ibland tar för självklart, eller förbiser.”
För att återknyta till ett visst renoveringsprojekt
inser jag nu när saker och ting tar form att det
trots allt är värt att jobba på sin förändringsångest. Livet måste få vara i rörelse och dynamiskt skifta mellan stort och smått, mellan
mikro- och makronivå för att bli både begripligt,
hanterbart och hisnande.

Bön:
Gud, när jag fastnar i detaljer lär mig höja min
blick.
Och när världen blir för stor led mig tillbaka till
det lilla.
Jenny Petrén

Hälsning från vår vänförsamling Rios de Agua Viva i Ecuador
”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och
åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan
och era tankar i Kristus Jesus.” Fil 4:6-7
konen i församlingen jobbar i, har gått i konkurs.
Andra har fått avsked från sina jobb men Gud är
trofast och har förbarmat sig över varje familj i
kyrkan och de litar på att Gud alltid har kontroll.
I julas kunde de fira jul i kyrkan med ett speciellt
program med sång och bibelspel. Traditionsenligt brukar de äta en gemenskapsmåltid
tillsammans i kyrkan vid jul men i stället gav de
förnödenheter till varje familj så att de kunde
dela en måltid därhemma med en del av de
pengar som Myråskyrkan så kärleksfullt har
skickat. (Insamlingen som gjordes vid julsångernas kväll där vi fick in ca 10 000
kronor /min anm/).

Pastorsfamiljen i församlingen Rios de Agua
Viva, vår vänförsamling som tillhör Del Pacto
Evangelico del Ecuador, består av Washington
Armas, Patricia Lugo och deras barn Emilya 9
år och Hannah snart 3 år. De har skickat en
hälsning i Jesu namn till sina systrar och bröder
i vår församling, i hopp om att alla våras liv,
familjer och ledarskap är ledda av vår Gud.
År 2021 har varit ett år med utmaningar och
svårigheter under nästan nio månader, eftersom
de endast fått fira gudstjänst virtuellt. Att kunna
följa och stödja varje familj och syskonen i
församlingen har varit svårt, samt att få en
djupare kontakt, när de inte träffades. Slutligen
bestämde de sig för att ha sin första gudstjänst
den tredje oktober 2021 och det var en stor
välsignelse för dem. De fick höra vittnesbörd
om att Gud varit trofast under den gångna tiden.
Krisen fortsätter dock och företagen har ännu
inte stabiliserat sig. Vissa av företagen, som sys-

Församlingen i Ecuador tackar Gud för Myråskyrkan. De vill också tacka varje bror och syster i
församlingen som gett kollekt till hjälp åt dem.
Alla pengar har administrerats troget och rättvist.

”Hans Herre sade till honom: Bra, du gode och
trogne tjänare! Du var trogen i det lilla, jag ska
sätta dig över mycket. Gå in i din herres
glädje!” Matt 25:23
Tack vare kollekten kunde de även köpa
matkassar till några i församlingen och de köpte
även kuponger till snabbköpet där familjer/syskonen i församlingen kunde köpa den mat de
behövde. Vissa behövde mediciner eftersom de
var smittade med Covid och inte hade tillräckligt
med mediciner. Under tiden som kyrkan var
stängd körde en okänd bil på utgångsdörren och
lite av pengarna användes för att reparera dörren.
(På grund av hög kriminalitet i landet måste alla
byggnader omges med murar och ha fungerande
dörrar /min anm/). Församlingen saknade även
ekonomiska medel till vissa kostnader för
administration, telefon och internet och använde
en del av de insamlade medlen till att komma i
kapp med sina utgifter.

Pastorsfamiljen vill tacka för allt andligt stöd
som vi har gett dem. De har känt av vår omsorg.
De välsignar våra liv, våra familjer och våra
arbeten. ”Må Abrahams och Moses Gud alltid
sträcka ut sin hand för att ta hand om er” skriver
de. Deras bön är att vi får uppleva en övernaturlig frid och att våra gränser kan korsas. Gud
är trofast.
En del av deras kallelse är att be varje dag för
Europa, Skandinavien och Sverige och oss som
systerkyrka. De ber att Gud ska välsigna oss och
hjälpa oss att förbli trogna Herren Jesus.”
Må evangeliets eld tända våra hjärtan på nytt och
i varje stad i Sverige, trots alla problem och allt
kaos. Världen vet att Gud triumferar över allt ont.
”Jesus är Herre och hans rike ska aldrig ta slut”
Luk 1:33

Gull-Britt Byhlin

Vill gärna försöka att inspirera till
bibeläsning och mer bibelläsning,
men först lite
fakta om Bibeln hämtat från
www.bibelsällskapet.se
* Hela bibeln finns idag på 704 språk som talas av 5,7
miljarder människor
* Nya testamentet finns på ytterligare 1.571 språk
* På ytterligare 1.160 språk finns vissa bibelavsnitt
* Bibeln finns ännu inte tillgänglig för 254 miljoner
människor och 3.924 språk.
* Bibeln består av 1.500 – 2.000 sidor ca 3 miljoner bokstäver, ca 740.000 ord, 35.690 verser och
1.346 kapitel.
* Det tar ca 50 timmar att läsa bibeln rakt igenom
tyst och läsa den högt tar ca 80 timmar. Om man
läser 4 kapitel om dagen tar det 336 dagar att läsa
läsa igenom bibeln.
* Tar det 50 timmar att läsa bibeln rakt igenom och
vi har 365 dagar på ett år blir det 8 minuter och 13
sekunder per dag. Ingen omöjlighet, jämför med den
tid vi lägger på paddan, telefonen etc. Är nog lite
mer.
Hur skall man läsa?
Ja, det är bara du som kan bestämma det, men jag kan
berätta hur vi/jag läser.
Vi använder oss av ”Bibeln idag”. Den finns både
som en litet häfte och på nätet via en app. För vår del
använder vi oss av nätet även om vi får häftet också.
”Paddan” eller telefonen har man ju oftast med sig.
Här finns en bibeltext för varje datum och några
tankar runt omkring den. Detta börjar vi dagen med.
Vill du veta mera om Bibeln idag så gå in på;

www.bibelnidag.org där finns mer information. Sen
brukar jag också följa någon av Bibeln idags andra
bibelplaner. De två sista åren har jag läst nya
testamentet under ett år.
Dessutom tycker jag att det är spännande med nya
översättningar, så de sista åren har jag mest läst ur
Folkbibeln.
Många gånger när jag lett en gudstjänst under de
senaste åren har jag läst någon bibeltext från The
Message (en bibelparafras på modernt språk) men
då bara ur Nya testamentet och Psaltaren. Strax före
jul kom så Eugene Petersons ”livsverk” The Message som helbibel på svenska. Detta har stimulerat
mig till att börja att läsa den från början i Första
Mosebok.
Citerat från The Messages baksida; ”Att läsa en
upprymd eller uppretad Paulus i Eugene Petersons
tappning är en upplevelse” skriver Mikael Tellbe
docent i Nya Testamentet.
Någon gång i november hittade jag en annan spännande bibel på nätet, Kärnbibeln. På hemsidan kan
man läsa om Jonas Bergsten, civilingenjören som
blev bibelöversättare och som håller på att översätta.
Han räknar med att vara klar med hela bibeln år
2023. Denna översättning finns att läsa på nätet,
www.karnbibeln.se eller som app. I den löpande
bibeltexten finns det förklaringar inlagda mitt i
texten, mycket enkelt att ta till sig. Känns som en
bibel som hjälper en att få en fördjupad insikt.
Jonas arbetar även deltid i en Equmeniakyrka i
Värmland.
Hoppas detta kan inspirera dig till att hitta nya vägar
för din bibelläsning.
Stig Arvidsson

