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ÄLVÄNGEN. Under en 
vecka i oktober arrang-
eras historiens första 
Bibelmaraton i Ale.

Det är kyrkorna i 
Älvängen och Skepp-
landa som inbjuder 
till högläsning av hela 
Bibeln.

– Vi hoppas på ett 
genomslag hos den 
breda allmänheten, 
säger Marie Nordvall, 
pastor i Smyrnakyrkan.

Bibeln är världens mest sprid-
da och lästa bok. Nu ska den 
läsas högt under en veckas tid, 
18-24 oktober. Det beräknas 
ta cirka 85 timmar och flera 
hundra textläsare kommer att 
engageras.

– Bibeln ska läsas från pärm 
till pärm och det kommer att 
ske i Smyrnakyrkan, Älväng-

en. Det är den nya översätt-
ningen som kommer att läsas, 
den är betydligt mer begrip-
lig för den moderna männis-
kan, säger Andreas Pervik, 
präst i Blå kyrkan.

Idén till ett Bibelmara-
ton väcktes av Anne-Marie 
Svenninghed, pastor i Mis-
sionskyrkan i Älvängen och 
Guntorp.

– Det är inget nytt påfund 
utan har genomförts på andra 
håll i landet. Jag pratade med 
en präst i Alingsås som ar-
rangerade Bibelmaraton på 
hösten 2008. Det blev en väl-
digt stor och uppskattad hän-
delse i kommunen och när jag 
hörde honom berätta blev jag 
inspirerad av tanken, berättar 
Anne-Marie Svenninghed.

– Vännerna i Skepplan-
da och Älvängen var vänliga 
nog att välkomna förslaget 
och tyckte att vi skulle göra 

Bibelmaraton till en gemen-
sam sak.

Bibeln innehåller 66 
böcker varför det krävs gott 
om tid. Två textläsare per 
halvtimme kommer att läsa 
högt ur Bibeln.

– På vardagarna kommer vi 
att ha högläsning i Smyrna-
kyrkan från klockan sju på 
morgonen till elva på kväl-
len. En hel del kringaktivi-
teter kommer också att pågå 
vid sidan om själva läsning-
en. Föreläsningskvällar är in-
planerade i Blå kyrkan, Mis-
sionskyrkan och i Skepplanda 
församlingshem. Vi kommer 
också att ha öppet café med 
Bibelutställning och bokbord 
i Smyrnakyrkans foajé, berät-
tar Marie Nordvall.

Söndagen den 24 oktober 
blir det final i Smyrnakyrkan. 
Det sista kapitlet kommer att 
läsas upp i samband med en 

stor gemensam gudstjänst.
– Då får vi besök av Berit 

Simonsson från OAS-rörel-
sen som ska predika. Vidare 

blir det musikaliska inslag 
med dansgrupp och gospel-
kör, avslöjar Andreas Pervik.

I SMYRNAKYRKAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kyrkorna i Älvängen och Skepplanda förbereder som bäst för det Bibelmaraton som kommer 
att ske i Smyrnakyrkan 18-24 oktober. Från vänster: Anne-Marie Svenninghed, Andreas 
Pervik, Bengt Broman, Ulrika L Andersson och Marie Nordvall.

– Kyrkorna i Älvängen och Skepplanda gör gemensam sakgemensam sak
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I Jesus blir Gud vår med-
människa på jorden. 
Denne väldige Gud, ska-

pare av allt vad synligt och 
osynligt är, blir ett spädbarn i 
krubban. En av märkligheter-
na i vår kristna tro är att Gud 
blir människa helt och fullt. 
Vi säger att varje männis-
ka är skapad till Guds avbild, 
men att den bilden genom 
synden har blivit grumlad. I 
Jesus framträder människan 
klart och tydligt så som hon 
skulle vara; helt fri från syn-
dens mörker. Jesus är de verk-
ligt goda tankarnas, ordens 
och handlingarnas människa. 
Under hela sitt liv på jorden 
älskade han sin himmelske 

Fader och alla de människor 
han mötte. Vi säger om Jesus 
att han var sann Gud och 
sann människa. 

Också du och jag är älska-
de av Gud i denna dag, just 
nu. Jesus tog vår synd på sig 
och led döden i vårt ställe 
för att vi ska bli fria att älska 
och ha liv i överflöd. Ett liv 
som aldrig ska ta slut. När vi 
lever med Jesus får vi hjälp att 
bli sant mänskliga och lägga 
bort det som skymmer att 
vi är Guds avbild. Mening-
en är att vi ska reflektera den 
kärlek som vi får ta emot av 
Jesus och ge den vidare till 
våra medmänniskor. Vi får 
älska därför att han först har 

älskat oss. Vår 
kärlek får bli 
en respons 
på den kärlek 
som inte har 
någon början 
och inget slut; 
Guds eviga 

kärlek till oss. 
Vår medmänniska kan vara 

besvärlig många gånger och 
vår kärlek till henne/honom 
kan vara bristfällig. När vi 
ställs inför vår egen kärleks-
löshet får vi gå till Gud och 
be om mer kraft, mer tålamod 
och större kärlek. Han vill ge 
oss detta. I söndagens mässa 
får vi ta emot Jesu kärlek rakt 
in i våra liv hur de än ser ut. 
I brödet och vinet ger Jesus 
ut sin kropp och sitt blod för 
att ge oss förlåtelse för våra 
synder och förvandla oss till 
att bli mer lika honom själv. 

En bön: ”Gud, vår Fader, 
tack för att vägen till dig alltid 
är öppen genom Jesus Kris-
tus. 

Stärk vår tro, öka vårt 
hopp och uppliva vår kärlek. 
Amen.”

Björn Nilsson 
Kyrkoherde i Starrkärr-

Kilanda församling, 
Svenska kyrkan

Betraktelse

Medmänniskan

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

www.mittiale.se - 0303-332660

Kilanda  kl.09.30

Mässa
Älvängen kl.11.00

Mässa Andreas Pervik 
avskedspredikar och avtackas vid 

det efterföljande kyrkkaffet

Nol kl.11.00

Mässa
Starrkärrs kyrka  kl.18.00

Musikgudstjänst
Trio Acantus; Elisabet Ehlersson, 

Anette Svennblad och 
Sabina Nilsson, sång. 

Vladimir Masko, orgel och piano.

Söndag 29 augusti 
i Starrkärrkärr-Kilanda församling
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