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NUNARDETNYETEST. veret. Men ind imellemhOAI\,IE
NTEi nyoversettelse rer man om, hvordan andre
netoper udkommet,er der
al mulig grundtil at overveje sin bibellasningpe ny.
Givet er det, ntr man sidder med proveoversattelseni hinden, at man fgrst
vil beryndeat bladreogmiskeogsAspgrge:)Har denu
lavetompAminebedstebibelvers?"Menefterat man
har bladret lidt, fAr man
mtskelysttil at leseet helt
brev eller et helt evangelium igennem. Det ville
ihvertfald vare fint, hvis
mangiordedet.Pddenm6dekan manseen sammenheng i det bibelskebudskab,somman ikke fer oje
pl, dersomman kun leser
enkelteskriftsteder- uansethvorgodedisseer!
En ny oversettelse af
Det nye Testamente til
danskvil giveanledningtil
diskussion.Det skulle da
opA ligemangle!Mensamtidig giver en ny oversrettelse en enstiende mulighed til at lese bogenigennemigen.

g4r, og det kan inspirere
6n.
Som nu her ved en dansk
bibelweekend i Jerusalem.
hvor vores svenske organist ved de danske gudstjenester fortalte om, hvordan
man kunne ffl orden pA sin
bibellasning.

DEN JODISKE BIBEL,
alts6 vort Gamle Testamente,opdelerjOdernei tre
afdelinger. Fgrst louen =
De fem Moseboger.SfrProfeterne = Josua, Dommerbogen, Samuel- og Kongebggernesamt de tre ,store"
(Esajas,Jeremias,Ezekiel)
og de tolv "sm6" profeter.
Dernast Skrifterne = resten af GT. Og for det fierde har vi kristne sA Nv
Testam.ente.
For at f8' orden i sin bibellasning har Dvores(
svenske organist et glimrende rfld: Les 6t kapitel
om dagen fra dissefire dele
af hele Bibelen, dvs. ialt fire
kapitler om dagen.
Det er en god ide. Det
JEG SKAI NEMLIG hilse skulle nemlig undre meget,
og sige,at vi i vore kredse om man sA ikke ramlede
slet ikke laser si megeti ind i et sakaldt "centraltn
Skriften, som vi underti- ord eller afsnit hver dag.Og
dengiverindtryk af.
samtidig ville man se, hvor
Nu er Skriftcn for osjo varieret Bibelen er. hvad

mere end Det nye Testamente.PA[dt lengere sigt
er der al mulig grund til at
overveje,hvordan vi kommer bort fra kun at lase de
ucentrale"stederi voresBibel.Nej,jeg anbefalerikke,
at man leser lange stamtavler i livets krisesituationer,menderfindesi et hormalt kristenliv ogsAandre
situationer.
Jeg tror ikke pA, at der
findesnoglemodeller,som
klarer vore problemeromkring bibellasning for os.
Tagervi os ikke semmen,
bliver det,somdetaltid har

anger de emner, den behandler.
IIVAD MED AT BESLUT.
TE (!) sigfor at fA lest den
nye oversattelse af NT
igenneminden jul. Og sA
for 1990at fi lest heleBibelen igennem pl denne
mide med fire kapitler om
dagen.
Ggr vi det,ville de allerflesteaf os mAskestOdepA
et kapitel,somvi o/drlg har
lest. Selvom vi siger,at vi
tilhorer de bibellasende
grupperi Danmark!

