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den första katolska
studiebibeln på svenska
bibeln är alltid aktuell – i dess texter möter vi Skaparen,
patriarkerna och profeterna liksom de första vittnesbörden om
kyrkans Herre. Texterna är tillkomna i en specifik, historisk kontext,
och måste tolkas utifrån den – men inte tolkas i första hand av oss
som enskilda individer utan i ljuset av kyrkans tradition
och dem som gått före.
Katolsk studiebibel är ett vittnesbörd om hur den katolska kyrkan
i Sverige står med ett ben i en svensk kontext – där bibelöversättningar
sedan reformationens dagar varit en statlig angelägenhet med
kommissioner – och ett i en universell katolsk kontext, där bibeln
tolkas av kyrkan själv snarare än genom ett fåtal uttolkare.
Katolsk studiebibel är resultatet av ett projekt som initierades
av biskop Anders Arborelius ocd år 2015. Den innehåller hela
Gamla och Nya testamentet samt de deuterokanoniska böckerna
ur Gamla testamentet. Jämte utförliga inledningar till samtliga
bibelböcker finns katolska kommentarer, som har hämtats från
kyrkofäderna, koncilietexter, påvliga dokument, katolska
bibelforskare och den katolska kyrkans katekes.
Katolsk studiebibel utkommer i november 2022.
Förbeställning fr.o.m. oktober via www.veritasforlag.se.
Introduktionspris 595:– t.o.m. januari 2023, därefter ordinarie pris 695:–.
Studiebibeln är inbunden i linnetrådshäftat mjukband och levereras i bokkassett.

För ett smakprov, läs Första Moseboken i sin helhet
via Veritas Förlags hemsida: www.veritasforlag.se

» man kan närma sig Bibeln på olika sätt. Exegeterna gör det ofta

med hjälp av en historisk-kritisk granskning, som kan hjälpa oss att
förstå vad författarna av de heliga skrifterna verkligen menade. De
som vill be och komma Gud nära och förvandlas av hans nåd gör det
genom lectio divina, ett mer meditativt och begrundande sätt att läsa.
Denna utgåva balanserar mellan dessa två läsarter för att så belysa
Bibeln ur olika perspektiv.
/.../ Det är min förhoppning och bön, att många skall få möta Jesus på ett djupare och mer omvälvande sätt genom denna bibelutgåva. Redan i det första förbundet finns denna brinnande längtan efter
Messias Frälsaren, som sedan träder oss till mötes i hela sin verklighet
i det nya förbundet. Vi är alla inbjudna att ta emot honom här och
nu och låta honom förvandla hela vår verklighet. Vi kan aldrig tacka
Gud tillräckligt för att han har gett oss sin egen Son, sitt eviga Ord
som fortsätter att tala till oss i den heliga Skrift.
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» Bibeln är den äldsta och viktigaste delen i kyrkans heliga tradition.
Det är i Bibelns ord som vi får kännedom om hur Guds frälsningsverk
tog sin början med patriarken Abraham och fick sin fullbordan när
Gud själv trädde in i världen genom sin Son. Det är i första hand i
kyrkan, i hennes liturgi och förkunnelse som katoliken möter bibelordet. Bibelns ord måste alltid tolkas i ljuset av kyrkans tradition,
hennes samlade troserfarenhet.
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