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Ett torn som når upp till himlen
“Vårt namn blir känt, 
och vi slipper vara 
skingrade över hela 
jorden.”

“De är ett enda folk och 
har alla samma språk. 
Detta är bara början. Nu är 
ingenting omöjligt för dem, 
vad de än föresätter sig. 
Låt oss stiga ner och skapa 
förvirring i deras språk, så 
att den ene inte förstår vad 
den andre säger.”







Saliga visshet,
Jesus är min!



Tänk om vår bibel såg ut såhär....

“For så høyt har Gud elsket verden 
at han ga sin Sønn, den enbårne, 
for at hver den som tror på ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”



Eller såhär....

“Ty så elskadhe Gudh werldena, 
at han vthgaff sin eenda Son, 
på thet, at hwar och en som troor på honom,
skal icke förgåås, vthan få ewinnerlighit lijff.”



Eller såhär...

“Ty så elskade Gud värden
Att han Gav dän sitt ende son
Därför världet inte går under skal
Utan ha evig liv.”



Eller såhär...





Bibelöversättningens ramar 



Bibelöversättning – en enmansshow?



Bibelöversättning – ett komplext samarbete

Folket

Kyrkan 

Teknisk 
partner

Givare

Nationella och lokala
beslutsfattare



Bibelöversättningsprocessen



Överenskommelse

• Vilka partners? Vem bestämmer vad?
• Vilka tidsramar?
• Vilka är läsarna?
• Vilken källtext?
• Vilken stil?
• Hur löser vi konflikter?
• Ortografi?



Exegetiskt arbete

1. Bibliska nyckelord

• Helig är ett ord från fornsvenskan, helagher, heligher, hälig, med 
betydelsen 'okränkbar', 'fridlyst, 'som ej får skadas'

2. Förförståelse 



“Den som delar brödet med mig” 

3. Liknelser och bildspråk 
Bygg inte hus på sand, bygg hus på.....sand!



Skiss



Community check



Consultant check



Bibelöversättningen bara början!



Sedan såg jag, och se; en stor skara som ingen 
kunde räkna, av alla folk och stammar och länder 
och språk. De stod inför tronen och Lammet 
klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer.  
Upp. 7:9


