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BIBELSELSKAPETS INTERNASJONALE ARBEID

Hovedtema

Bibelen i
Jordan

I likhet med Israel er også Jordan Bibelens land. En endeløs flyktningestrøm har bidratt til
at andelen kristne synker mens arbeidet vokser. For å bygge sterke framtidige menigheter,
må frøene plantes blant de yngste. Men arbeidet blant barna er bare en av oppgavene i et
land med millioner av flyktninger som også sliter med krigstraumer. For å trygge bibelarbeidet i Jordan trenger staben også et eget hus. Les mer på sidene 4–12.
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I dette nummeret av Bibelgaven kan du
lese mer om nettopp dette ved å bli
kjent med bibelarbeidet i Jordan.
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Barna er framtiden for den kristne kirke i Jordan. Derfor er prosjektet «Guds barn» et viktig satsingsområde for
Bibelselskapet. Gjennom rekruttering og utdanning av frivillige barnearbeidere og utvikling, produksjon og
tilrettelegging av godt og kreativt trosopplæringsmateriell etableres sterke bånd mellom den oppvoksende
generasjonen og menighetene.
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I mai dette året feiret De
utviklingsprosesser ligger
forente bibelselskaper 75
i og bruker dette verkår. Denne overnasjonale
tøyet. En god bibeloverparaplyen heter på engelsk
settelse arbeider vitenUnited Bible Societies og
skapelig med grunnforkortes UBS. I bibelspråkene som Bibelen er
selskaps-sammenheng er
skrevet på. Samtidig
75 år ikke mye. Det har de
stilles det høye krav til
siste årene vært mange
kunnskap og ferdighet i
bibelselskap rundt om i
det språket det oversettes
verden som har feiret sine
til, og morsmålsbrukere
Paul Erik Wirgenes
200-års-jubileer. I Norge
og morsmålsspesialister
GENERALSEKRETÆR I BIBELSELSKAPET
gjorde vi det i 2016.
skal alltid være involvert.
Bibelselskapsbevegelsen har i 200 år
Slik kan en sikre høy kompetanse og
fornyet fokuset på bibeloversettelse og
kvalitet i oversettelsesarbeidet.
visjonen om at Bibelen skal være
Internasjonalt samarbeid
tilgjengelig for alle.
Gjennom UBS har vi nær kontakt med
Det var først etter 2. verdenskrig at
bibelselskap i nær sagt alle verdens land.
sentrale bibelselskap rundt i verden konVi utveksler erfaringer og ideer. Vi har
taktet hverandre for å skape en arena for
også utviklet en plattform for gjensidig
internasjonalt samarbeid. Verdenskrigen
støtte og utvikling. Det er gjennom
hadde skapt et behov. I disse årene ble det denne plattformen at Bibelmisjonen
dannet en rekke internasjonale organer
støtter mange titalls oversettelses- og
for å bidra til fredelig samarbeid for å løse
utviklingsprosjekter. Modellen sikrer
flere av verdens store problemer. FN var
lokalt eierskap, at det er en sunn organisaoffisielt etablert i 1945. På kirkelig mark
sjon som mottar midler, og at forvaltkom både Kirkenes Verdensråd og Det
ningen skjer i nær dialog med kirkene i
Lutherske Verdensforbund. Norge var en det enkelte land.
av pådriverne bak flere av disse internasInspirasjon og fagutvikling
jonale organene. Flere sentrale norske
De forente bibelselskaper virkeliggjør en
kirkeledere, med biskop Berggrav i
bibelsk visjon av enhet og fellesskap
spissen, var engasjert i dette. Helt siden
mellom kirker og folk i hele verden. Vi er
dannelsen av UBS har Norge spilt en
en økumenisk organisasjon som forvalter
viktig rolle i fellesskapet, og fellesskapet
noe av det som samler alle kristne kirker.
har spilt en viktig rolle for oss.
Vi hjelper hverandre. Vi lærer av hverLa meg særlig peke på tre sentrale gevinster
andre. Sammen bidrar vi til at flere har
ved dette fellesskapet:
bibler og at flere leser fra de hellige skriftOversettelse
ene. Det gjør inntrykk å ha jevnlige møter
med kollegaer i Syria, i Etiopia, på Cuba, i
UBS har vært en pådriver og et faglig
India, i Egypt, i Ukraina – og alle de andre.
nettverk for bibeloversettelser over hele
Sammen tydeliggjør vi en visjon og et kall
verden. UBS har utviklet et digitalt overom å ta vare på Kristi ord og gi dem
settelsesverktøy der de aller fleste av
videre.
verdens bibler og bibeldeler er tilgjenge-
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De lengter etter fred
og trygghet

NY VERBUMBOK

Men vi
var ikke
hjemme

Jeg glemmer aldri et besøk jeg hadde hos en syrisk flyktningfamilie.
Familien hadde flere barn og bodde i en leilighet i hovedstaden Amman i
Jordan. De hadde fått hjelp av Bibelselskapet til å skaffe seg litt kjøkkenutstyr og andre saker de sårt trengte. Mens vi voksne drikker en kopp te
hører vi lyden av et helikopter over oss. I samme stund kommer alle barna
løpende og gjemmer seg under bordet. – Det eneste disse barna forbant
med helikopterlyden, var bombing, det de over lang tid hadde opplevd i
hjemlandet Syria før de fant tryggheten i Amman.

TRULS ÅKERLUND

Det er ikke Bibelselskapets oppdrag å drive
nødhjelp, selv om vi i visse situasjoner
også gjør det. Vårt oppdrag er å nå ut til
mennesker med Bibelens budskap om fred,
forsoning og tilgivelse. Også i denne
familien kunne vi snakke om det, og vi la
igjen et nytestamente – fordi de ønsket det.
Gud vil oss noe i de livene
vi lever, men vi er ikke alltid
hjemme når han kommer
på besøk. Autopiloten som
samtiden har installert i
oss, tar oss ikke nødvendigvis dit vi ønsker å komme,
og vi trenger derfor å kaste
kritiske blikk på hva vi driver med, hva som driver oss
og hva vi drives mot.
Denne boka er en invitasjon til å gjøre nettopp det.
«Åkerlunds analytiske gave
er profetisk, og hans
formuleringsevne, er poetisk.
Han er filosofisk i sin tilnærming og teologisk i sin forankring når han i denne boken
setter ord på tørsten og viser
vei til kilden.»
Egil Svartdahl

Kr 329,-

Kommer
20. august

www.verbumforlag.no
4
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Nøkkelpersoner i Det jordanske bibelselskapet: Fra venstre: Munther Namat (generalsekretær), Haya Khoury, Rama Haddadin
og Majd Swedan.

Bibelselskapet i Jordan:

– Vi er forpliktet på Bibelen
«Hjertet i vår eksistens er vår forpliktelse på
Bibelen. Dette prosjektet tar sikte på å gjøre
Bibelen tilgjengelig for hele folket i Jordan,
kristne og ikke-kristne, jordanere og ikkejordanere og folk i alle aldre.
Bibelselskapet er offisielt registrert og kan
derfor være til stede i private bokhandler og
delta både i offentlige og private arrangementer. Det sosial-politiske klimaet i landet
gir oss mulighet til å ta imot mennesker som
søker fred. Da tenker vi ikke bare på det store
antallet besøkende fra andre arabiske land,
spesielt om sommeren, men også på flyktninger og gjestearbeidere som søker seg til
kristne menigheter og møter. Alt dette har,
med Guds nåde, gitt oss store muligheter til å
gjøre Guds ord kjent.

Vi ønsker å påvirke samfunnet, og styrke og
normalisere den kristne tilstedeværelsen i
landet og regionen. Bibelselskapet i Jordan
tar sikte på å fremme ytringsfriheten og styrke
demokratiet. Det kan vi gjøre ved å sende
bibel-meldinger til hundretusener som bor her
og meldinger om etiske tema til et stort publikum, være synlig med reklame og delta i
offentlige debatter.
Bibelselskapet i Jordan har noen lokale salgsinntekter, men disse dekker på langt nær alle
kostnader. Den generøse støtten fra norske
givere er viktig for oss i tjenesten for å nå
enkeltpersoner, kirker og organisasjoner i vårt
område med Guds ord.»

Mens det har vært drevet bibelarbeid i
Jordan helt siden 1860, er selve bibelselskapet ikke så gammelt. Det ble etablert i
1972, men arbeidet ble lenge ledet fra
Libanon. Andelen kristne av en befolkning
på 10 millioner er bare 2,2%, de fleste av dem
syrisk-ortodokse.
Når vi fra Det Norske Bibelselskap har
trappet opp arbeidet i Jordan de senere
årene, er det en direkte konsekvens av
krigene i Syria og Irak. Som kjent er millioner derfra drevet på flukt og mange har
etter hvert kommet til Jordan. Det er store
flyktningeleirer, særlig i nord, mot grensen
til Syria, men det bor like mange utenfor
leirene som i dem. Alle med litt penger leier
et hus, en leilighet eller ofte bare et krypinn,
fordi det gir dem en helt annen frihet enn
det å være innesperret i en leir.
Dette er bakteppet for at vi nå støtter de
små, men likevel sterke kirkene, som finnes
i dette landet. Det er en blanding av mange
kirkesamfunn, og røttene til noen av disse
kirkene går helt tilbake til aposteltiden.
Dette er ikke stedet for å gå gjennom historien, men i dag er dette et land helt dominert
av det som er den offisielle religionen, islam.
De kristne kirkene aksepteres, men det
legges alle mulige hindringer i veien for å

drive kristent arbeid. Det er derfor de trenger vår støtte og hjelp.
Dette har for eksempel medført at det har
vært vanskelig for Bibelselskapet å finne
steder der de kan drive arbeidet: Husene
eies av muslimer, og de presses til å kaste ut
de kristne. For å sikre tilstedeværelse har vi
hjulpet Bibelselskapet til å kjøpe en tomt i
Amman. Her skal det etter hvert bygges et
kontor. Slik sikrer vi det kristne nærværet i
denne delen av verden. Gjennom
Bibelselskapet samles alle kristne fra ulike
kirker, og derfor vil bibelhuset bli selve symbolet på det kristne nærværet i Jordan.
Vi har også lovet Jordan hjelp til å drive
barne- og ungdomsarbeid. Som andre steder
i verden er de kristne ungdommene under
et stort press, fra en sekulær verden på den
ene siden og islam på den andre. For å bevare dem i troen må de få bibler, og de må
lære å lese og studere den.
Vi har en dyp kjærlighet til, og omsorg for, de
kristne i Syria og Irak. De trenger vår hjelp
og de trenger et sterkt kristent nærvær i
Jordan. For Jordan er et land som trekker
mange besøkende fra andre arabisktalende
land til seg. Ikke få bibler har funnet veien,
og er med i, deres bagasje på vei hjem.

Bernt G. Olsen
BIBELMISJONSLEDER

«Husene eies av
muslimer, og de
presses til å kaste
ut de kristne. For å
sikre tilstedeværelse
har vi hjulpet
Bibelselskapet til å
kjøpe en tomt i
Amman. Her skal
det etter hvert
bygges et kontor.
Slik sikrer vi det
kristne nærværet i
denne delen av
verden. Gjennom
Bibelselskapet
samles alle kristne
fra ulike kirker, og
derfor vil bibelhuset
bli selve symbolet på
det kristne nærværet i Jordan.»

Selvsagt ønsker vi å nå hele befolkningen
med Bibelen, og det er stor interesse for
den, langt utover de kristnes rekker. Men
som andre steder i Midtøsten er det forbudt å forlate islam – de som gjør det,
havner i en vanskelig situasjon, både i
forhold til familien og samfunnet.
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Amman. Her skal det etter hvert bygges et
kontor. Slik sikrer vi det kristne nærværet i
denne delen av verden. Gjennom
Bibelselskapet samles alle kristne fra ulike
kirker, og derfor vil bibelhuset bli selve symbolet på det kristne nærværet i Jordan.
Vi har også lovet Jordan hjelp til å drive
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og er med i, deres bagasje på vei hjem.

Bernt G. Olsen
BIBELMISJONSLEDER
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ut de kristne. For å
sikre tilstedeværelse
har vi hjulpet
Bibelselskapet til å
kjøpe en tomt i
Amman. Her skal
det etter hvert
bygges et kontor.
Slik sikrer vi det
kristne nærværet i
denne delen av
verden. Gjennom
Bibelselskapet
samles alle kristne
fra ulike kirker, og
derfor vil bibelhuset
bli selve symbolet på
det kristne nærværet i Jordan.»

Selvsagt ønsker vi å nå hele befolkningen
med Bibelen, og det er stor interesse for
den, langt utover de kristnes rekker. Men
som andre steder i Midtøsten er det forbudt å forlate islam – de som gjør det,
havner i en vanskelig situasjon, både i
forhold til familien og samfunnet.

•
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Et knutepunkt for Guds ord
– Tre ganger de siste ti årene har leieavtalen vår blitt sagt opp, og vi har
måttet trygle om å kunne bli værende. Ikke mange huseiere i Jordan
ønsker å leie ut lokaler til kristent arbeid, forteller Haya Khoury.
Haya er programkoordinator med særlig
ansvar for traumearbeidet som drives av
det jordanske bibelselskapet.

– Det er ikke lett å drive kristent arbeid i
Jordan. Mange ganger er den største utfordringen å finne et trygt sted der vi kan arbeide
og samles, sier Haya.

Haya Khoury er en nøkkelperson for Det jordanske
bibelselskapet. I tillegg til
administrative oppgaver og
informasjonsarbeid er hun
programkoordinator med
særlig ansvar for traumearbeidet som Bibelselskapet
driver i Jordan.

– De nåværende lokalene våre ligger øst i
hovedstaden Amman, og selv om huseieren
tilhører en kristen kirke, er han en beinhard
forretningsmann. Vi opplever leiesituasjonen som svært usikker. Dersom vi blir
kastet ut, vil det være nesten umulig å finne
andre lokaler, forklarer hun.

– Mange av flyktningene
som kommer, sliter med
krigstraumer, men også blant
den jordanske befolkningen
driver vi et utstrakt arbeid for
dem som har opplevd kriser.
Særlig handler det om støtte
til voldsutsatte kvinner og
barn fra utrygge hjem.

Diskriminering
Forfølgelse har mange sider, og i alle
muslimske majoritetssamfunn opplever
mennesker med annen religion større eller
mindre grad av diskriminering.
– Ofte blir vi nektet å leie lokaler, eller leieprisen settes så høyt at det blir umulig for
oss, forteller Haya.

Haya har en litt uvanlig
familiebakgrunn: Hennes
mor vokste opp i USA med
jordanske foreldre. Da hun
giftet seg med en jordaner,
vendte hun etter hvert
tilbake til foreldrenes
hjemland.

Behovet for lokaler handler ikke bare om
bibelbutikken og stabens kontorer, men har
også stor betydning når Bibelselskapet har
behov for å samle større grupper av mennesker.

– Familien min har kristen
bakgrunn, men foreldrene
mine var ikke aktive i kirken,
forteller Haya.

– Dersom vi trenger større samlingssteder til
fellesmøter, konferanser eller kurs, blir vi
ofte avvist – fordi vi er kristne, forteller Haya.

Befolkningseksplosjon

– Likevel kom jeg med i
lovsangsgruppen i den
katolske menigheten. Der
møtte jeg mannen min, og
det var også der jeg kom i
kontakt med Bibelselskapet,
for Munther – som er generalsekretær i det jordanske
bibelselskapet – var lederen
vår, smiler hun.

Bibelselskapet i Jordan ble etablert i 1972 for
en befolkning som talte knapt to millioner
mennesker. Siden 50-tallet har andelen
kristne sunket fra om lag 20 til bare to
prosent av befolkningen.

Haya Khoury er informasjonsansvarlig og programkoordinator for traumearbeidet i Bibelselskapet i Jordan.
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– Å eie vårt eget hus vil sikre og styrke bibelarbeidet for framtiden, sier hun.
Selv om Jordan har unngått de siste tiårenes
kriger, og er blant de mer velfungerende av
de arabiske landene i Midtøsten, møtes den
kristne minoriteten med mange fordommer.

Haya Khoury
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Hun er programkoordinator og informasjonsansvarlig for Det jordanske bibelselskapet. Generalsekretær Munther Namat er
sykemeldt, og i hans sted er det Haya som
fører ordet.

– De kristne reiser fra landet, mens millioner
av muslimske flyktninger gjennom årene har
strømmet til. Blant dem finner vi både palestinere, irakere og syrere, men også mennesker som har flyktet fra konflikter lenger unna –
som for eksempel Jemen, forklarer Haya.

Dette har, i tillegg til svært høye fødselstall
blant den muslimske befolkningen, bidratt
til å forrykke balansen mellom de religiøse
gruppene i landet.
– I dag arbeider vi blant over ti millioner
mennesker, sier hun.
Endringene i befolkningssammensetningen
har også medført økt forfølgelse av kristne,
og islams syn på apostasi* gjør det utfordrende, men ikke umulig, å etterleve misjonsbudet.
– Bibelselskapet samarbeider med alle kirkesamfunn i Jordan. Det største er den ortodokse kirken, men det er også katolske,
lutherske og evangeliske menigheter. Selv
tilhører jeg en katolsk karismatisk menighet,
smiler Haya.

Å leve Guds ord
Menighetene vokser, men de vokser ikke
hurtig nok til å holde følge med den
eksploderende befolkningsveksten.
– Mye av Bibelselskapets arbeid er knyttet til
det store antallet av flyktninger og immigranter, forteller Haya.
Evangeliseringen skjer først og fremst
gjennom det diakonale arbeidet.
– Når vi forbys å forkynne Guds ord, må vi
leve det. Det er kanskje også den mest effektive måten å formidle evangeliet på, sier hun.
Landområdet der det nye bibelhuset i hovedstaden Amman skal ligge, er allerede kjøpt.
Det er planlagt for en voksende organisasjon
og et stort arbeid. Med det koster penger å
bygge – også i Jordan.
– Derfor håper vi på hjelp fra bibelvenner i
Norge. Å selv eie et bibelsenter midt i byen
vil gi oss langsiktig sikkerhet både for vårt
eget arbeid og for alle som besøker oss, sier
Haya.
Jordan er et av episentrene for flyktninger i
den muslimske verden. Å styrke den kristne
tilstedeværelsen i dette området har derfor
stor betydning, og vil gi ringvirkninger for
bibelarbeidet i hele Midtøsten.

Fra oldtidsbyen Petra i Jordan

Jordan er
Bibelens land
Jordans geografi er nært
knyttet til Bibelen. De
kristne menighetene i dette
landet har røtter tilbake til
aposteltiden. Også derfor
er Jordan et svært viktig
land for Bibelselskapet.
Det jordanske bibelselskapet har i dag 11 ansatte som arbeider innenfor
åtte definerte programområder. I tillegg til
Bibelselskapets ordinære
virksomhet med distribusjon
av bibler, drives også
traumearbeid og arbeid blant
flyktninger, og det fokuseres
på kristen opp-læring av barn
og unge.
Gjennom disse prosjektene
er det også en målsetning å
styrke det jordanske demokratiet og sikre religionsfriheten i landet.
– Vi er et ungt, friskt team
som elsker å tjene Gud. Vi vil
åpne Bibelen for så mange
som mulig av våre jordanske
brødre og søstre, smiler
Haya Khoury.

Foto: Benjamin Leaman

– Her skal vi etablere et kristent knutepunkt
der alle som kommer blir møtt med kjærlighet og omsorg – slik Bibelens Gud har lært
oss, sier Haya.

•

*Apostasi = frafall. Ordet brukes om frafall fra troen
innen en gitt religion.
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Sanger
fra Taizé

– Vi har et ansvar
– Mitt ønske er at barn og unge i Jordan skal få et sant forhold til
Guds ord, og at jeg får være et redskap for at det skal kunne skje, sier
Basel Sunnaa.

Fra Det jordanske bibelselskapets kontorer i
Amman drives et omfattende arbeid. Derfra
støttes de lokale og nasjonale kirkene med
bibler, materiell, rådgivning og kurs. Men
aller viktigst er kanskje barne- og ungdomsarbeidet.
I dette arbeidet inngår Basel Sunnaa, som er
frivillig medarbeider i en gruppe på ti personer, kun én av dem er lønnet og ansatt av
Bibelselskapet.
– Gjennom menigheten min forsto jeg raskt
at Bibelselskapet var fellesnevneren for det
meste av kirkens arbeid. Derfor var det ikke
overraskende at et team fra Bibelselskapet
dukket opp under en av ungdomsleirene i
kirken min, forteller Basel.

Fellesskapet i Taizé i
Frankrike er internasjonalt og tverrkirkelig.
De tar imot titusentalls
gjester hvert år, og en
stor del er ungdom fra
hele verden. Slik har
sangene spredt seg
over landegrensene og
gitt nye impulser til
trosliv og bønneliv på
tvers av kirkesamfunnene.

Han hadde allerede en stund hatt ansvaret
for søndagsskolen i baptistkirken der han og
familien har sitt hjem. Utsendingene fra
Bibelselskapet la øyeblikkelig merke til
Basels formidlingsevne og tilliten han
oppnådde blant barna.

I denne nyutgaven av
Sanger fra Taizé er de
fleste av sangene fra
tidligere norske
utgaver beholdt.
I tillegg er flere nyoversatte sanger og nyere
solopartier tatt med.

– Opplæringen handlet både om bibelkunnskap og pedagogisk trening i møte med
barn. Men vi måtte også jobbe med oss selv,
slik at vi ble oppfattet som trygge og gode
rollemodeller blant barna, forteller Basel.

– Derfor ba de meg om å bli med i
Bibelselskapets team og registrere meg som
frivillig, forteller han.

Opplæring
Sammen med en liten gruppe av andre ble
Basel invitert med på Bibelselskapets ledertreningskurs.

I tillegg til å bistå kirkene med trosopplæringsmateriell og kurs, tar Bibelselskapet
også initiativ til sommerskoler, turer og
leirvirksomhet.

Kr 199,-

– Vi følger kirkeåret, og har utarbeidet egne
undervisningsopplegg for julen, påsken og
pinsen. Vi merker oss årsrytmen i de ulike
bibelfortellingene og innarbeider den i
programmene som tilbys til menighetene
og barna, sier han.

Ny
utgave

Nedstengning

www.verbumforlag.no
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Basel Sunnaa ble «headhuntet» til Bibelselskapets barne- og ungdomsarbeid fra baptistkirken der han er medlem.

Også i Jordan har korona-pandemien lagt
hindringer i veien for arbeidet. Barn trenger
å møtes ansikt til ansikt, både i lek og alvor.
Der digitale plattformer og sosiale medier til

en viss grad fungerer for voksne, er det ikke
like enkelt å engasjere barna på samme
måte.
– Vi har likevel forsøkt å være kreative, og
tilrettelagt med digitale tilbud som barna
allerede er kjent med på andre arenaer, som
spill og videoer.
Likevel har Basel og staben merket en nedgang i aktiviteten det siste året.
– Mye skyldes Covid-19, men det er også en
utfordring for oss at menighetene tappes for
unge voksne, og at mange kristne barnefamilier emigrerer.

De kristne reiser
Mens muslimske immigranter og flyktninger strømmer inn i Jordan fra land som
Syria, Irak, Egypt, Jemen og De palestinske
selvstyreområdene, reiser de jordanske
kristne fra landet.
– Mange emigrerer til USA eller Europa. De
opplever at det har blitt for vanskelig for
dem å leve som kristne her, i deres eget
hjemland, sier Basel.
På 60 år er andelen kristne i Jordan redusert
fra 20 til bare to prosent.
– Jeg kan forstå dem, og fordømmer dem på
ingen måte. Men samtidig ser jeg hvor
viktig det er at vi kristne som fortsatt bor
her, aktivt bidrar til å opprettholde levende
menigheter, sier han.
De jordanske kirkene har ikke mange ressurser. Derfor er Bibelselskapet som internasjonal og økumenisk organisasjon et
ankerfeste for menighetene.
– Fordi vi er blitt så få, har vi kristne som er
igjen, et stort ansvar overfor landet vårt.
Jeg brenner for å sikre at det sanne Guds
ord har en framtid her i Jordan. Da er
arbeidet for og med barna det som er aller
viktigst, sier Basel.

•

Majd Swiedan
PROSJEKTKOORDINATOR I DET
JORDANSKE BIBELSELSKAPET

Mange barn fra kristne familier i Jordan har i dag ingen
tilbud om trosopplæring, og
de er ikke vant til å lese
Bibelen. Bibelselskapet ønsker
derfor å legge til rette for at
barna gjennom menighetene
finner trygge rom både for
kunnskap og åndelig vekst der
de kan oppleve Bibelen på nye
måter og etablere et nært
forhold til Guds ord for resten
av livet. For å fremme en
sunn, demokratisk utvikling i
Jordan, vil vi også nå ikkekristne barn slik at også de får
vite hvem Kristus er og hva
kirken og de kristne står for.
Bibelselskapet sørger derfor
for rekruttering og utdanning
av frivillige medarbeidere til
bibelarbeid blant barn og
unge.
Programmene som brukes, er
basert på fortellinger fra
Bibelen og fokuserer på
verdiene og sannhetene som
framkommer gjennom dem.
Det legges vekt på å presentere Guds ord på en måte som
gjør at barna får forståelse av
at Bibelen ikke bare er en bok,
men en livsledsager og livsveileder.»
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Basel Sunnaa ble «headhuntet» til Bibelselskapets barne- og ungdomsarbeid fra baptistkirken der han er medlem.
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Jeg brenner for å sikre at det sanne Guds
ord har en framtid her i Jordan. Da er
arbeidet for og med barna det som er aller
viktigst, sier Basel.

•

Majd Swiedan
PROSJEKTKOORDINATOR I DET
JORDANSKE BIBELSELSKAPET
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de er ikke vant til å lese
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derfor å legge til rette for at
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– Dei er familien min
– Ingen andre organisasjonar har tent oss så samanhengande og
konsekvent, og med så stort hjarte som Bibelselskapet.

700 familiar
i månaden
I Jordan er det no registrert
over 1,5 millionar flyktningfamiliar. Berre i byen
Madaba er det over 30 000
flyktningar. Det jordanske
bibelselskapet har ansvar
for 700 familiar i månaden.
Ingen stad i verda er det
enkelt for eit lokalsamfunn å
handtere ei brå dobling av
folketalet, men når syrarane
flyktar til nabolanda, har dei
ein fordel, dei kjem til sine
eigne: På begge sider av
grensa er kulturen den
same, og dei snakkar også
det same språket.

Fem mil sør for hovudstaden Amman ligg
byen som tradisjonelt har hatt mange livskraftige kyrkjer og fleire kristne enn elles i
Jordan.

Lekam og sjel

– Bibelselskapet hjelpte oss ikkje berre med
biblar, men støtta oss også med matrasjonar,
madrassar og varmekjelder.

– Det vil seie før krigen i Syria. Dei siste åra
har folketalet meir enn dobla seg, fortel
Amjad.

På same måten som Jesus såg at folket som
følgde han også trong mat, har Alliansekyrkja fokus på heile mennesket.

Han er ein eldre mann i 60-åra, med briller,
grått hår og enkle reine arbeidsklede. Vi
møter han på ein benk i lagerlokalet som
kyrkja hans disponerer. Ved sida av sit bror
hans, Malath Al Hussaini.
– Du er jo ikkje den ekte bror min, men for
meg er alle de som har kome til oss som brør
og søstrer, smiler Amjad, og klappar Malath
venleg på aksla.

Covid-nedstenging
Brått kjem ei lita jente springande mellom
dei to eldre mennene som sit saman på
benken utanfor varehuset. Ho kliv opp på
fanget til Malath, som sit ved sida av pastoren.

Også i Syria er det kristne kyrkjer, men det
er ikkje dei kristne syrarane som har kome
til Madaba.
– Alle flyktningane er muslimar, men for
meg er dei likevel som familien min å rekne,
seier Amjad, som held dørene i kyrkja opne
for alle som vil kome.

– Min største draum er å kome heim att til
huset mitt i Syria, og kunne sjå at heile familien kan leve trygge liv, og at borna kan få ei
god utdanning, seier Malath.

Og det er mange som kjem.

Covid-pandemien er på hell også i Jordan, og
dei to på benken ser begge fram til at kyrkja
opnar igjen.

Allianse-kyrkja starta allereie i 2009 eit samarbeid med Bibelselskapet om hjelpearbeid
mellom sigøynarane som budde i telt i
utkanten av byen.

– Jesus metta fem tusen menneske med fem brød og to fiskar. Med hjelpa frå Bibelselskapet har også vi kunne sørgje for at brørne og søstrene
våre får næring både for kroppen og sjela, seier pastor Amjad Ajailat.

– Jesus metta fem tusen menneske med fem
brød og to fiskar. Med hjelpa frå
Bibelselskapet har også vi kunne sørgje for
at brørne og søstrene våre får næring både
for kroppen og sjela, seier Amjad.

– I søndagsskulen vår hadde vi 180 flyktningborn frå krigssonene før kyrkja måtte
stenge på grunn av pandemien, og takka
vere Bibelselskapet hadde vi ressursar til å
hjelpe både dei og mødrene deira, seier
Amjad

Samarbeidet med Bibelselskapet

– Samarbeidet med
Bibelselskapet gjer at eg får
ei oppleving av å vere del av
ei verdsvid kyrkje som
saman tener Guds rike. Det
er ei påminning om at kvar
ny dag i arbeid er nåde frå
Gud, seier han.

Dei fleste flyktningane kom utan anna enn
det dei stod og gjekk i då dei drog.

Madaba er jamstor med Hamar, og har om
lag 30 000 innbyggjarar.

Over 30 000 flyktningar har kome. Det er dei
som er arbeidsområdet og misjonsmarka til
pastor Amjad Ajailat.

Trass i både kreftsjukdom
og hjartesjukdom har pastor
Amjad Ajailat i ti år drive eit
omfattande og utmattande
arbeid mellom dei titusenvis
av muslimske flyktningane
som kjem til byen hans.
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– Etter at flyktningane byrja å strøyme til
Madaba, tok vi ny kontakt med
Bibelselskapet, for no såg vi at det også var
andre grupper som trengte oss, fortel
Amjad.

Brør og søstrer

Dette gjer det litt enklare
for flyktningane å finne seg
arbeid og gjere seg kjende i
lokalmiljøet.

10

Det er Amjad Ajailat som seier dette. Han er
pastor i den evangeliske Allianse-kyrkja i
byen Madaba i Jordan, og har samarbeidd
med Bibelselskapet i ulike samanhengar
heilt sidan 2009.

I 2011 kom den arabiske våren, og snart
etter byrja krigen i Syria. Frå då til i dag har
Jordan teke i mot millionvis av flyktningar.

– Uansett kva som skjer vil eg alltid hugse
kva pastoren og kyrkja hans har gjort for
oss, og eg vil for alltid vere takksam for dei
kristne i andre land som gjer arbeidet hans
mogleg, seier Malath Al Hussaini.

•

Kyrkjelyden
tok i mot meg
– Heile familien min rømde frå
byen Homs i Syria nokre
månader etter at krigen braut
ut i 2011, fortel Malath Al
Hussaini, og tek eit godt grep
om barnebarnet sitt.
– Eg møtte pastor Amjad året
etter, i 2013. Etter kvart blei
eg med i kyrkja, og der møtte
alle meg med smil og omsorg.
Det har vore eit sakn ikkje å
kunne møte kyrkjelyden dei
siste månadane når kyrkja har
vore stengd, seier Malath.
Situasjonen etter utbrotet av
koronapandemien har vore
spesielt vanskeleg for flyktningane. Dei fleste har mista
den vesle inntekta dei fekk av
dagarbeid og ymse strøjobbar.
– No er Malath og mange av
dei andre fullstendig avhengige
av naudhjelp utanfrå. Då kjem
gjerne fortvilinga attende og
krigstrauma blir tydelegare,
forklårar pastor Amjad
(biletet).
Bibelselskapet driv derfor også
eit omfattande traumearbeid
og har utarbeidd materiale og
spesialtilpassa opplegg for
både born og vaksne som slit
med angst og uro etter å ha
flykta frå krigen.
nummer 3 I 2021I Bibelgaven

11

BIBELGAVEN I JORDAN
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: DET JORDANSKE BIBELSELSKAPET

– Dei er familien min
– Ingen andre organisasjonar har tent oss så samanhengande og
konsekvent, og med så stort hjarte som Bibelselskapet.

700 familiar
i månaden
I Jordan er det no registrert
over 1,5 millionar flyktningfamiliar. Berre i byen
Madaba er det over 30 000
flyktningar. Det jordanske
bibelselskapet har ansvar
for 700 familiar i månaden.
Ingen stad i verda er det
enkelt for eit lokalsamfunn å
handtere ei brå dobling av
folketalet, men når syrarane
flyktar til nabolanda, har dei
ein fordel, dei kjem til sine
eigne: På begge sider av
grensa er kulturen den
same, og dei snakkar også
det same språket.

Fem mil sør for hovudstaden Amman ligg
byen som tradisjonelt har hatt mange livskraftige kyrkjer og fleire kristne enn elles i
Jordan.

Lekam og sjel

– Bibelselskapet hjelpte oss ikkje berre med
biblar, men støtta oss også med matrasjonar,
madrassar og varmekjelder.

– Det vil seie før krigen i Syria. Dei siste åra
har folketalet meir enn dobla seg, fortel
Amjad.

På same måten som Jesus såg at folket som
følgde han også trong mat, har Alliansekyrkja fokus på heile mennesket.

Han er ein eldre mann i 60-åra, med briller,
grått hår og enkle reine arbeidsklede. Vi
møter han på ein benk i lagerlokalet som
kyrkja hans disponerer. Ved sida av sit bror
hans, Malath Al Hussaini.
– Du er jo ikkje den ekte bror min, men for
meg er alle de som har kome til oss som brør
og søstrer, smiler Amjad, og klappar Malath
venleg på aksla.

Covid-nedstenging
Brått kjem ei lita jente springande mellom
dei to eldre mennene som sit saman på
benken utanfor varehuset. Ho kliv opp på
fanget til Malath, som sit ved sida av pastoren.

Også i Syria er det kristne kyrkjer, men det
er ikkje dei kristne syrarane som har kome
til Madaba.
– Alle flyktningane er muslimar, men for
meg er dei likevel som familien min å rekne,
seier Amjad, som held dørene i kyrkja opne
for alle som vil kome.

– Min største draum er å kome heim att til
huset mitt i Syria, og kunne sjå at heile familien kan leve trygge liv, og at borna kan få ei
god utdanning, seier Malath.

Og det er mange som kjem.

Covid-pandemien er på hell også i Jordan, og
dei to på benken ser begge fram til at kyrkja
opnar igjen.

Allianse-kyrkja starta allereie i 2009 eit samarbeid med Bibelselskapet om hjelpearbeid
mellom sigøynarane som budde i telt i
utkanten av byen.

– Jesus metta fem tusen menneske med fem brød og to fiskar. Med hjelpa frå Bibelselskapet har også vi kunne sørgje for at brørne og søstrene
våre får næring både for kroppen og sjela, seier pastor Amjad Ajailat.

– Jesus metta fem tusen menneske med fem
brød og to fiskar. Med hjelpa frå
Bibelselskapet har også vi kunne sørgje for
at brørne og søstrene våre får næring både
for kroppen og sjela, seier Amjad.

– I søndagsskulen vår hadde vi 180 flyktningborn frå krigssonene før kyrkja måtte
stenge på grunn av pandemien, og takka
vere Bibelselskapet hadde vi ressursar til å
hjelpe både dei og mødrene deira, seier
Amjad

Samarbeidet med Bibelselskapet

– Samarbeidet med
Bibelselskapet gjer at eg får
ei oppleving av å vere del av
ei verdsvid kyrkje som
saman tener Guds rike. Det
er ei påminning om at kvar
ny dag i arbeid er nåde frå
Gud, seier han.

Dei fleste flyktningane kom utan anna enn
det dei stod og gjekk i då dei drog.

Madaba er jamstor med Hamar, og har om
lag 30 000 innbyggjarar.

Over 30 000 flyktningar har kome. Det er dei
som er arbeidsområdet og misjonsmarka til
pastor Amjad Ajailat.

Trass i både kreftsjukdom
og hjartesjukdom har pastor
Amjad Ajailat i ti år drive eit
omfattande og utmattande
arbeid mellom dei titusenvis
av muslimske flyktningane
som kjem til byen hans.

Bibelgaven I nummer 3 I 2021

– Etter at flyktningane byrja å strøyme til
Madaba, tok vi ny kontakt med
Bibelselskapet, for no såg vi at det også var
andre grupper som trengte oss, fortel
Amjad.

Brør og søstrer

Dette gjer det litt enklare
for flyktningane å finne seg
arbeid og gjere seg kjende i
lokalmiljøet.

10

Det er Amjad Ajailat som seier dette. Han er
pastor i den evangeliske Allianse-kyrkja i
byen Madaba i Jordan, og har samarbeidd
med Bibelselskapet i ulike samanhengar
heilt sidan 2009.

I 2011 kom den arabiske våren, og snart
etter byrja krigen i Syria. Frå då til i dag har
Jordan teke i mot millionvis av flyktningar.

– Uansett kva som skjer vil eg alltid hugse
kva pastoren og kyrkja hans har gjort for
oss, og eg vil for alltid vere takksam for dei
kristne i andre land som gjer arbeidet hans
mogleg, seier Malath Al Hussaini.

•

Kyrkjelyden
tok i mot meg
– Heile familien min rømde frå
byen Homs i Syria nokre
månader etter at krigen braut
ut i 2011, fortel Malath Al
Hussaini, og tek eit godt grep
om barnebarnet sitt.
– Eg møtte pastor Amjad året
etter, i 2013. Etter kvart blei
eg med i kyrkja, og der møtte
alle meg med smil og omsorg.
Det har vore eit sakn ikkje å
kunne møte kyrkjelyden dei
siste månadane når kyrkja har
vore stengd, seier Malath.
Situasjonen etter utbrotet av
koronapandemien har vore
spesielt vanskeleg for flyktningane. Dei fleste har mista
den vesle inntekta dei fekk av
dagarbeid og ymse strøjobbar.
– No er Malath og mange av
dei andre fullstendig avhengige
av naudhjelp utanfrå. Då kjem
gjerne fortvilinga attende og
krigstrauma blir tydelegare,
forklårar pastor Amjad
(biletet).
Bibelselskapet driv derfor også
eit omfattande traumearbeid
og har utarbeidd materiale og
spesialtilpassa opplegg for
både born og vaksne som slit
med angst og uro etter å ha
flykta frå krigen.
nummer 3 I 2021I Bibelgaven

11

BIBELGAVEN I JORDAN
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: DET BRITISKE BIBELSELSKAPET (BFBS)

Nettbibelen for barn og unge
Les, se og hør 52 spennende historier fra
Bibelen – skrevet, illustrert og innlest for barn.
Mor og datter, Amena
(til venstre) og Maya, har
hatt stor nytte av traumebehandlingsprogrammet som
Bibelselskapet i Jordan har
organisert via Internett under
korona-pandemien.

Les på bibel.no/tidslinjen

Traumearbeidet fortsatte under
pandemien
Som del av sitt arbeid driver Det jordanske bibelselskapet også med
traumebehandling blant mennesker i kriser.
Da korona-pandemien kom, og gruppedeltakerne ikke
lenger kunne samles, måtte Bibelselskapet finne alternative
måter å nå fram med dette viktige psykososiale hjelpearbeidet.
– Jeg er både stolt og takknemlig over å meddele at første
gruppe nå har gjennomført et online traumebehandlingsprogram, uttalte Haya Khoury til Det britiske bibelselskapet i fjor sommer.
Haya er programkoordinator for Bibelselskapet i Jordan, og
har under hele pandemien fortsatt arbeidet via digitale
plattformer.
– Det er et privilegium å leve i en tid der vi ikke er prisgitt
nedstengning og portforbud, men er i stand til å nå menneskene vi er satt til å tjene, sier hun.
Også i land som Egypt og Israel har bibelselskapene brukt
digitale plattformer og sosiale medier i sitt oppsøkende
arbeid.
– Tiden vi har vært gjennom har tvunget oss til å utforske
alle tilgjengelige kanaler for å nå ut til mottakerne. Dette er
lærdom vi vil ta med oss inn i framtiden, sier Haya.
12
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I Jordan har staben som driver hjelpearbeid blant flyktninger, også tatt i bruk online kommunikasjonskanaler
under nedstigningen.
– På den måten har vi kunnet fortsette arbeidet med å forkynne helbredelse gjennom Guds ord, både til lokalbefolkningen og til titusenvis av flyktninger fra blant annet Syria
og Irak, sier hun.
Be for Bibelselskapet i Jordan, og det viktige arbeidet som
gjøres blant mennesker med krigstraumer. Arbeidet ville
ikke vært mulig uten gaver fra bibelvenner i Norge og over
hele verden.
Takk Gud for at han har hjulpet bibelselskapene verden
over med å finne nye arbeidsmetoder, og be om at kunnskapen som medarbeiderne har tilegnet seg, også kan bli til
velsignelse i det framtidige arbeidet.
– Takket være Gud ser vi snart slutten på pandemien. La
oss da glede oss over å se hvordan Gud har ledet oss til å
finne nye måter å arbeide på, sier Haya.

•

Innlest av Helga Samset, illustrert av Oscar Jansen
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mellombels naudhjelp. Viktige argument
var at mange skulekrinsar hadde landsmål
som opplæringsform, og fleire og fleire
kyrkjesokn gjekk over til nynorsk liturgi.
I den stoda opplevde mange at bibelsaka
hasta.

Den bortkomne sønn
vender hjem

Studentmållagsbibelen
Tittelsida i hundreåringen slår tydeleg fast
at han er «Utgjeven av Bibelnemndi aat
Studentmaallaget i Oslo». Det var det laget
som tok initiativet og dreiv tiltaket fram

HENRI NOUWEN

Den drivande krafta i Bibelnemndi var
lagsveteranen Sigvat Heggstad (1885–
1945). Han var son av landsmålspioneren
Marius Hægstad.
Oppgåva som nemnda tok på seg, var ikkje
lita. For det eine skulle omsetjarane veljast
ut og bibeltekstene fordelast mellom dei.
Men vel så krevjande var den økonomiske
sida ved prosjektet: Hausten 1916 vart kostnadene stipulerte til kr. 25 000 , som tilsvarar over ein million i dag. Nemnda gjekk
friskt i gang med pengeinnsamling.
Et tilfeldig møte med
Rembrandts maleri Den
fortapte sønns hjemkomst
satte i gang en helt ny
tankeprosess for den
katolske presten Henri
Nouwen. Maleriet er
inspirert av Jesu lignelse
om den bortkomne
sønn, han som sløste
bort arven sin før han
vendte hjem til sin far. I
denne boken reflekterer
forfatteren over hjemkomsten. Hva betyr det
å komme hjem? Hva
innebærer forsoning?

Kr 329,-

Ny
utgave

www.verbumforlag.no
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Seippelbibelen
Alexander Seippel (1851–1931) var
professor i semittiske språk, og frå tidleg på
1900-talet arbeidde han mykje med bibelomsetjing. I perioden frå 1905 til 1916 gav
Samlaget ut omsetjingane hans av
Mosebøkene, Josva og Domarane. Seippel
tok så føre seg evangelia, og dei vart gjevne
ut av Bibelselskapet frå 1915 til 1920.

Den fyrste heile Bibelen på norsk, Fyribilsbibelen frå 1921.

Fyrste bibel på norsk:
Fyrebilsbibelen 100 år
Denne sommaren er det hundre år sidan den fyrste heile Bibelen
kom ut på nynorsk. Då hadde det alt gått ein generasjon sidan
Nytestamentet låg føre på landsmål.
Initiativtakarane gjorde frå starten klart at
det handla om ei «fyrebils» bibelutgåve. Dei
innsåg at det var ei særs langdryg oppgåve å
skulle få ei fullstendig og vitskapleg omsetjing av alle skriftene etter grunntekstene.
Difor vart det lagt opp til ein storstilt
dugnad der både teologar, filologar og sjølvlærde nynorskbrukarar fekk fordelt dei

mange tekstene mellom seg. I staden for å
setje om frå hebraisk (nyomsetjinga handla
nemleg om Det gamle testamentet) vart nye
omsetjingar til andre nordiske språk lagde
til grunn.
I påvente av ei fullstendig grunnspråkleg
omsetjing handla det førebelse såleis om ei

I den ferdige 1921-bibelen er om lag ein tredel av tekstmengda basert på omsetjingane
hans. Når det i tillegg handlar om mykje
brukte skrifter som Mosebøkene, Josva,
Domarane og dei fire evangelia, er det
forståeleg at mange har omtalt den fyrste
nynorskbibelen som Seippelbibelen.

Hognestadbibelen
Peter Hognestad sitt namn kunne også
gjerne vore knytt til utgjevinga for hundre
år sidan. Biskop Hognestad vart frå fyrste
stund involvert som rådgjevar for
Bibelnemndi, og han kom til å fungere som
redaktør for prosjektet. I starten gav han
innspel om aktuelle omsetjarar og om korleis skriftene kunne fordelast. Frå seinhausten 1917 og fram til boka var ferdig
brukte Hognestad i lag med filologen

Gustav Indrebø (1889–1942) mykje tid på
kvalitetssikring og korrekturlesing.
Nytestamentet var omsett av Johannes
Belsheim, Matias Skard, Ivar Aasen og
Elias Blix i 1880-åra, og Hognestad hadde
gjort ein revisjon til ei illustrert utgåve i
1908. Bibelen av 1921 fekk som nemnt med
Seippels nye omsetjingar av dei fire
evangelia, og Hognestad laga ei nyomsetjing av Romarbrevet.
Frå Bergen til Oslo Frå Bergen til Oslo gjekk
det inderleg takk frå Hognestad til Indrebø
for «det gode og trufaste tolmodsarbeid»
som han hadde ytt. Her kan det leggast til at
Indrebø-familien har spela fleire viktige
roller i soga om nynorskbibelen. 1938utgåva er kjend som Indrebø-bibelen.
Dåverande Oslo-prest og seinare biskop i
Bjørgvin, Ragnvald Indrebø (1891–1984),
reviderte 1921- bibelen til betre samsvar
med bokmålsbibelen av 1930.

Ikkje perfekt, men kjær
Då den fyrste nynorskbibelen var klar,
vurderte Peter Hognestad han ikkje som
fullkomen, men «godt brukande». Om ikkje
den Bibelen som me no markerer 100-årsminnet for, var perfekt, så var han særs
kjærkomen i 1921. Mange hadde lengta og
venta lenge på å få lese alt Guds ord på sitt
eige språk.
«Fyrebilsbibelen» frå Studentmållaget har
også hatt ei rik og lang verknadshistorie.
Ikkje berre står seinare revisjonar og omsetjingar i gjeld til dette pionerarbeidet, men
kombinasjonen av språk og innhald har vore
– og er – ein kjær skatt for mange. Fleire nynorsk-forfattarar, som Olav H. Hauge og
Paal-Helge Haugen, har henta inspirasjon i
bibelutgåva frå 1921.

100-års-feiring
Med utgangspunkt i den fyrste nynorskbibelen har Nynorsk kultursentrum laga ei
aktuell vandreutstilling om bibelomsetjing.
Elles vart jubiléet markert under Dei nynorske festspela i juni og med ei festgudsteneste i Nidarosdomen i juli. Det kjem også ei
eiga bok om Fyrebilsbibelen – av professor
Anders Aschim og underskrivne.

Bibelselskapet
feirar 100-åringen
I 1921 utgav
«Bibelnemndi aat
Studentmaallaget i Oslo»
den første fullstendige
bibelutgåva på
(ny)norsk.
Hundreårsjubileet blir
feira med ei bok og ei rad
arrangement ulike stader
i landet. På Bibelselskapets nettstad
www.bibel.no/100-ar
finn du meir informasjon
om bibelutgåva og jubileet – i tillegg til gode
boktips.

Professor og bibelomsetjar, Anders Aschim ved
Høgskolen i Innlandet,
har i tillegg oppretta ei
Facebook-side. Der blir
det posta spanande historisk dokumentasjon
knytt til Fyrebilsbibelen
og oversyn over alle
arrangement i samband
med jubileet:
www.facebook.com/
Fyrebilsbibelen
Foto: Det Norske Bibelselskap

Dette er ei forkorta utgåve av artikkelen som stod
på trykk i bladet «Stille Stunder» nr. 3, 2021
(www.stille-stunder.com)
nummer 3 I 2021I Bibelgaven
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Kursholdere
forteller:
«17. mai gjekk eg i folketoget her i Førde. Eg har
drive årleg med mange
kurs sidan 2000 og har
mellom 1500 og 2000 på
«kurslista». I folketoget
hadde eg russen hakk i hel
med russebilar og glade
ungdomar på biltaka.
Eg vart mektig imponert
då ein gutegjeng på
fremste biltak ropte på
meg og sette i gang samstemt og tydeleg: 400 år.
Slaveri, Moses, sett folket
mitt fri.
Så det vart årets russehelsing til meg!»

Dybdelæring og lange linjer

De unge trenger Bibelen

Bibelselskapet har i en årrekke lært opp kursholdere i Vandring
gjennom Bibelen for barn (VGBB), der man presenterer den lange
linja i Bibelen for skoleelever på en levende måte. Kurset har vært et
svært vellykket arbeid, med kursholdere over hele landet som holder
kurs for rundt 11 % av alle elever på 5. trinnet i grunnskolen.

Bendik Vollebæk er prest i Holmlia kirke. Denne våren har menigheten dratt i gang et spennende prosjekt som er som musikk i
Bibelselskapets ører. Dette er invitasjonen menigheten kom med
til sine medlemmer for påsketiden (tiden mellom påske og pinse):

Skolens nye læreplaner, som ble innført
høsten 2020, fokuserer blant annet på
dybdelæring i fagene, så vil kurset VGBB
fortsatt være aktuelt for norsk skole?
Olav Mo, menighetspedagog i Tananger
menighet, er ikke i tvil. Han er kursholder i
VGBB og Bibelreisen, som er et tilbud til
ungdom og voksne.

(Ingvar Vagstad, kurshaldar i
Førde)

•

Kursdeltaker på kursholderkurset

(Gunn Berit Guldbrandsen,
kursholder i Bergen)
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- Når vi gjennomgår grunnlaget for VGBB,
finner vi mange elementer som kan brukes i
videre tverrfaglig arbeid. Kurset gir også
elevene mulighet til å dykke dypere i enkelte fortellinger, de får noe å gruble over
som angår deres hverdag, og de får livsfortellinger som kan hjelpe dem å speile sitt
eget liv. Dessuten får de en forståelse av
hvorfor vi nå skriver år 2021 – på grunn av
Jesu fødsel.
Finnes det kursholdere i VGBB i ditt område av landet? Se vår oversikt over hvor
kursholderne hovedsakelig er lokalisert.
Kanskje trenger noen lærere eller kirkelig
ansatte i ditt nærmiljø et tips om at det er
mulig å ta dette kurset? Se våre nettsider
www.bibel.no/vgbb

«Jeg har vært på mange
kurs der jeg like godt kunne
ha klippet gresset. Dette
var ikke et sånt kurs».

«Jeg kommer nettopp fra
Damsgård skole etter
undervisning i NT og jeg
fikk kjempeapplaus! Jeg sa
til administrasjonslederen
her på kontoret at det er
ikke alt man gjør som prest
som man får en slik applaus
for.»

Sammen med pedagog Bente Westermoen
er Olav i ferd med å revidere ressursheftet
som elevene får med seg fra kurstimene.

Olav Mo, menighetspedagog i Tananger ved Stavanger.

Essensen av VGBB er en mulighet til å la
elevene oppleve Bibelens fortellinger.
Erfaringsaspektet er viktig i de nye læreplanene. Nå som kunnskapen om bibelfortellingene går kraftig ned i befolkningen – og i skolen – er det viktigere
enn før å gi kjennskap til de kulturbærende fortellingene. På en
leken måte gir VGBB elevene
en grunnleggende erfaring av
boka som har preget vårt
samfunn dypere enn folk
flest vet.

Oversikt over kursholdere i Norge geografisk plassert.

Er du en som har prøvd å
lese Bibelen, men har
falt av i rekken av rare
navn og uforståelige
hendelser? Eller har du
ofte tenkt at Bibelen er
en bok du burde ha lest,
men aldri visst hvor du
skal begynne? Eller er
Bibelen en favoritt hos
deg, men du aner at det
ligger mer gjemt der?
Det er en grunn til at
folk har tatt til seg og
gjenfortalt Bibelen i
flere tusen år: Det er en
skikkelig spennende
fortelling som henger
sammen, med lange
linjer, internhumor og
sjokkerende overraskelser. Vi får det bare ofte
ikke med oss, for vi leser
ikke fortellingen i
sammenheng.
Denne oppfordringen til
å lese bibel sammen tar
utgangspunkt i Lukas
og Apostlenes gjerninger. Ressursene som ligger til grunn for opplegget, er Lukas lett å lese og i tillegg animasjonsfilmer fra BibleProject som forklarer
Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger
gjennom ni filmer. I tillegg har menigheten
laget egne videoer og andakter og samlet alt
dette på en nettside: leslukas.no
Dette har vært et arbeid som har vært til
inspirasjon for flere menigheter, og selv om
deres langlesing har vært knyttet til påsketid og pinse, er dette en modell vi tror flere
menigheter kan ta i bruk, også uavhengig av
høytider og kirkeår.

Lukas,
Bibelen
lett å lese

Målgruppen for dette
arbeidet har vært hele
menigheten, altså alle
aldre, fra de yngste til de
eldste.
Denne høsten bytter
Bendik Vollebæk arbeidsgiver og blir ansatt
i Bibelselskapet som
prest og konfirmasjonskonsulent.
– Å jobbe med konfirmanter og andre ungdommer er noe av det
beste, viktigste og vanskeligste jeg gjør som
prest. Det nytter ikke å
late som sammen med
ungdommer, de er
eksperter på å gjennomskue deg. De merker om
dette er noe som virkelig betyr noe for deg
eller ikke.
Konfirmasjonsarbeid er
et viktig satsingsfelt for
Bibelselskapet. Biblene
som deles ut til alle konfirmanter i Den norske kirke og flere andre
menigheter, er for mange ungdommer et
første møte med Bibelen. Vi håper at gode
verktøy skal skapes for at Bibelen skal bli
enda mer attraktivt for de unge å både forstå og fordype seg i, for å gi retning til livet
videre.

– Jeg gleder meg derfor til å få være med på
Bibelselskapets nye konfirmantprosjekt for
å inspirere og utruste konfirmantledere i
hele Norge til å være engasjerte, kunnskapsrike og lyttende voksne sammen med
ungdommene, sier Bendik Vollebæk.

•

Lukas er den første boka
i en ny serie: Bibelen lett å
lese. I denne nye oversettelsen skal språket
være klart. Det er korte
setninger og mange
overskrifter. Vanskelige
ord er forklart i margen.
Grip sjansen til å oppleve kjente tekster på
nytt. Les teksten høyt.
Alene eller sammen
med andre. Og la deg
overraske.

Kr 169,-

Ny
lse
oversette
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Oversikt over kursholdere i Norge geografisk plassert.
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Lukas,
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enda mer attraktivt for de unge å både forstå og fordype seg i, for å gi retning til livet
videre.

– Jeg gleder meg derfor til å få være med på
Bibelselskapets nye konfirmantprosjekt for
å inspirere og utruste konfirmantledere i
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•

Lukas er den første boka
i en ny serie: Bibelen lett å
lese. I denne nye oversettelsen skal språket
være klart. Det er korte
setninger og mange
overskrifter. Vanskelige
ord er forklart i margen.
Grip sjansen til å oppleve kjente tekster på
nytt. Les teksten høyt.
Alene eller sammen
med andre. Og la deg
overraske.

Kr 169,-

Ny
lse
oversette

www.verbumforlag.no
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BIBELGAVEN I ETIOPIA
TEKST: OLE SEVERIN NYDAL

Vil du
vite mer
om testamentariske
gaver?
Bibelen og den kristne kirke har
dype røtter i Etiopia. En prest fra
den ortodokse kirken viser fram en
eldgammel utgave av det Det nye
testamentet, håndskrevet på det
gamle språket Ge'ez, som nå kun
brukes i kirkens liturgi.

Etiopia
Etiopia er større enn Norge
og Sverige til sammen, og
har over 100 millioner innbyggere fordelt på 70 ulike
språk og etniske grupper.
Det meste av landet er
høyslette. Hovedstaden,
Addis Ababa, ligger på 2300
meters høyde.
Etiopias kulturelle, historiske og språklige identitet
skiller seg fra resten av
Afrika. En merker særlig
påvirkningen fra Midtøsten.
Kristendommen kom til
Etiopia med syriske munker
på 300-tallet. Men den
ortodokse kirken fører sine
tradisjoner og legender helt
tilbake til kong Salomo.

Med sitt varme humør og sin omtanke var Fasil en stor oppmuntring for alle rundt seg. Han var også en uvanlig dyktig
medarbeider med et enormt pågangsmot. Foto: Hans Johan Sagrusten

Oversettelsesarbeidet fortsetter i Etiopia. Foto: Grace Smith

Et utfordrende år for
Bibelselskapet i Etiopia

støtter flere oversettelsesprosjekter i
Etiopia, samt utviklingen av en omfattende
studiebibel på amharisk. Studiebibelen er
nesten klar, og vil etter planen bli tilgjengelig for millioner av etiopiere i 2022.

Siden november 2020 har Etiopia vært preget av borgerkrig,
pandemi, mangel på vaksiner – og håp om normalisering. Til tross
for utfordringene ser vi et forbilledlig pågangsmot hos våre dyktige
kollegaer i Etiopia, og et utrettelig arbeid for å nå ut til mennesker
med Guds ord og hans kjærlighet.
Stort savn

Det etiopiske bibelselskapet ble etablert i
1966, men organisert bibelarbeid begynte allerede i
1812.

I april mistet vi Fasil Techane – vår venn og
kollega i Bibelselskapet i Etiopia. Årsaken
var Covid-19-komplikasjoner og manglende
tilgang på oksygen. Gjennom mange år var
Fasil en stor ressurs og oppmuntring for
sine medarbeidere. Han var blant annet
koordinator for hiv-programmet Den barmhjertige samaritan. Den barmhjertige
samaritan har hjulpet tusenvis av
mennesker som lever med hiv og aids til å
gjenvinne egen verdighet og leve et godt liv
med gode relasjoner til familie, venner og
lokalsamfunn.

Foto: Maurice Harvey

De siste årene var Fasil også helt sentral i
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oppstarten av lese- og skriveopplæringsprogrammet i Hadiyya-regionen sør-øst i
Etiopia. Dette programmet bidrar til at den
voksne befolkningen i Hadiyya kan lese og
skrive på sitt eget språk. Med den første
oversettelsen av Bibelen til hadiyya-språket
vil også flere mennesker få mulighet til å
lese Guds ord. Fasil har satt dype spor, og
savnet etter ham er stort. Vi ber om trøst og
oppmuntring for hans kone og fire små
barn.

Arbeidet fortsetter
Til tross for alle utfordringene fortsetter
arbeidet med bibeloversettelse til nye språk
og folkegrupper. Det Norske Bibelselskap

Våre diakonale prosjekter drives i samarbeid
med lokale kirker og frivillige koordinatorer.
De siste årene har vi sett at stadig flere
kirker tar eierskap til programmet Den
barmhjertige samaritan, og de driver dette
uten ekstern økonomisk støtte. Denne
utviklingen tyder på at programmet når sitt
viktigste mål, nemlig at kampen mot hivsmitte og stigmatisering slår rot i kirker og
lokalsamfunn.

denne overgangen fordi de mangler opplæringstilbud og -materiale. Selv om mange
voksne kan lese og skrive amharisk, så regnes de som analfabeter siden de ikke forstår
det offisielle skriftspråket. Ferdigstillelsen
av denne første grunnopplæringsboken er
derfor et viktig steg for språket og folket i
Hadiyya. Opplæringsprogrammet har rekruttert en stor gruppe frivillige lærere, og i
løpet av juni skal disse få opplæring og være
klare til oppstart av klasser utover høsten.

•

Hvis du ønsker å få
tilsendt Bibelgavens
brosjyre med informasjon om
testamentariske
gaver, kontakt oss
på tlf. 47 97 64 70,
eller e-post:
giver@bibel.no

En milepæl for hadiyya-språket
Programmet for lese- og skriveopplæring i
hadiyya startet opp i 2020 og har nettopp
nådd en viktig milepæl: Den første grunnopplæringsboken i overgangen fra amhariske til latinske skrifttegn er klar for trykking. Hadiyya-språket er et av flere etiopiske
språk som på 1990-tallet endret sitt offisielle
skriftspråk fra å bruke de amhariske tegnene, fideller, til latinsk bokstaver, to veldig
ulike skrifttegn.
Barna lærer latinske bokstaver på skolen,
men det er mange voksne som sliter med

Utdrag fra ett av kapitlene i grunnopplæringsboken.
nummer 1 I 2021 I Bibelgaven
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BIBELGAVEN I VERDEN
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: DE FORENTE BIBELSELSKAPER

Biskop Eivind Berggrav (t.v.) i samtale med pastor John R. Temple, generalsekretær for Det britiske bibelselskapet (midten) og en
annen representant ved konferansen på Elfinsward, Haywards Heath, England, 6.–9. mai 1946.
– I likhet med Bibelen har også vi et globalt perspektiv. Nå står vi foran en åpen dør, uttalte biskop Berggrav under konferansen.

75 år i felles
tjeneste for
Guds ord
I 1946, umiddelbart etter
andre verdenskrig, møttes
utsendinger fra 13 bibelselskaper i England for å
etablere et globalt bibelfellesskap. Det Norske
Bibelselskap var representert
ved blant andre generalsekretær Eivind Berggrav.
Visjonen for denne nye,
globale alliansen var å
etablere et forpliktende
samarbeid med formål om å
styrke bibelarbeidet over
hele verden.
Flere av bibelselskapene som
var samlet i maidagene 1946,
hadde holdt ut i tjenesten til
tross for vanskelige og farlige
arbeidsforhold under krigen.
Berggrav hadde selv blitt arrestert av Gestapo i 1942 og
tilbrakte tiden fram til frigjøringen i husarrest.
Nå, 75 år senere, er De
forente bibelselskaper et
fellesskap av ca. 150 bibelselskaper med virksomhet i
mer enn 240 land.
Siden stiftelsen i 1946 har
kirker, støttespillere, partnerorganisasjoner og bibelselskapenes egne ansatte stått
sammen om det felles oppdraget «å åpne Bibelen for
alle». Arbeidet som har blitt
nedlagt gjennom disse årene,
har endret menneskers liv
over hele verden.
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BIBELGAVEN I VERDEN
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: DE FORENTE BIBELSELSKAPER

• Seks språkgrupper mottok hele Bibelen
for første gang – fem i Afrika og den siste i
USA, der døvesamfunnet kunne feire fullførelsen av den amerikanske tegnspråkbibelen.

Norge støtter
25 prosjekt
i 2021

• Oversettelser av Det nye testamentet ble
fullført til 11 språk, som brukes av fire
millioner mennesker. To av oversettelsene, til Epie og Ogbia, ble lansert av
Bibelselskapet i Nigeria.

Det Norske
Bibelselskap støtter i år
hele 25 oversettelsesprosjekter utenfor
Norge.

Hele Bibelen på 700 språk

– Når vi først går inn i et
arbeid, så fortsetter vi til
et nytestamente eller
hele Bibelen foreligger
ferdig og komplett i
førsteopplag. Noen av
oversettelsene vi støtter
er i ferd med å ferdigstilles, mens andre bare
så vidt har startet, sier
bibelmisjonsleder Bernt
G. Olsen.
Arbeidet med bibeloversettelse koordineres
av De forente bibelselskaper, der Norge er er
en viktig aktør. I alt 150
bibelselskaper med
arbeid i 240 land og territorier er del av dette
fellesskapet.
De forente bibelselskaper er verdens største
oversetter, utgiver og
distributør av Bibelen.
Bibelselskapene er også
aktive innen områder
som HIV/AIDS- forebygging, traumearbeid
og leseopplæring.
Bibelselskapene samarbeider med alle kristne
kirker og mange internasjonale ikke-statlige
organisasjoner.
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I august 2020 ble en etterlengtet milepæl
nådd, da 700 språk for første gang hadde
hele Bibelen på sitt språk. I begynnelsen av
2021 er statusen slik:
• Hele Bibelen er tilgjengelig på 704 språk,
brukt av 5,7 milliarder mennesker. Mer
enn 70 prosent av oversettelsene er levert
av De forente bibelselskaper.

• 825 millioner mennesker har Det nye
testamentet på sitt språk.
• 450 millioner mennesker har deler av
Bibelen oversatt.
Da De forente bibelselskaper ble opprettet i
1946, så situasjonen svært annerledes ut:
• Færre enn 200 språk hadde hele Bibelen.
• Noe over 230 språk hadde Det nye
testamentet.
• 620 språk hadde en eller flere bibeldeler
oversatt.
På 75 år har det totale antallet språk med
bibeloversettelser mer enn tredoblet seg.
Til tross for fremgangen er utfordringene
store: I dag har fortsatt over halvparten av
verdens 7359 språk ingen tekster oversatt.
Til sammen 1,5 milliarder mennesker
mangler hele Bibelen på sitt språk.

2020: Bibeloversettelser
for 707 millioner mennesker
fullført
– Når vi ser tilbake på bibelselskapenes arbeid gjennom mer enn to
hundre år, og arbeidet som er gjort gjennom De forente bibelselskaper de siste 75 årene, takker vi Gud for at han har velsignet vårt
felles oppdrag med å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle.
En ambisiøs visjon

– Hver oversettelse som blir fullført, gir flere
mennesker tilgang til håp og fred i Guds ord,
noe som er særlig viktig i en tid med mye
global uro.

På tross av utfordringene knyttet til Covid19 fullførte bibelselskaper over hele verden
oversettelser til hele 66 språk i 2020. Til
sammen 707 millioner mennesker har dermed fått Bibelen oversatt til sitt språk.
• 46 av disse språkene hadde ingen del av
Bibelen oversatt fra før.

Mange formål
og brukergrupper
Studieutgaver: I 2020 ble
det utgitt studieutgaver av
Bibelen på tre språk
(kinesisk, haitisk kreolsk og
thai).
Oversettelser på
tegnspråk: Det finnes 400
tegnspråk i verden. I 2020
ble den aller første hele
Bibelen på tegnspråk fullført
til amerikansk-engelsk.
I tillegg fikk 16 andre tegnspråk en eller flere bibeldeler oversatt.

I Tanzania feirer søskenparet Gidufana Gafufen (til venstre) og Udagayda Mudinangi lanseringen av den første bibelen på sitt språk, Datooga.

Det sier generalsekretær Michael Perreau i
De forente bibelselskaper.

Javzaa tegner ordet «frelse» på
mongolsk tegnspråk

Bibelselskapene opprettholder sin visjon
om å fullføre 1200 bibeloversettelser til 600
millioner mennesker i løpet av 20 år. Dette
kan bli virkelighet gjennom et tett samarbeid mellom de ulike aktørene innen bibeloversettelse, fortsatt støtte fra giverne og
utviklingen innen teknologi.

Økt tilgjengelighet med reviderte
oversettelser: Språk utvikler seg over tid,
og det kan være vanskelig for yngre generasjoner å forstå eldre oversettelser. I fjor ga
bibelselskapene ut nye eller reviderte oversettelser på 21 språk, som brukes av 694
millioner mennesker. Ni av disse oversettelsene var komplette bibler.

Bibelen for personer med
synshemming: Fem språk
mottok hele punktskriftbibelen, tre av dem for
første gang. I tillegg ble
bibeldeler på punktskrift
publisert på ytterligere to
språk. Totalt 48 språk har
hele Bibelen på blindeskrift.

•
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fullført til 11 språk, som brukes av fire
millioner mennesker. To av oversettelsene, til Epie og Ogbia, ble lansert av
Bibelselskapet i Nigeria.

Det Norske
Bibelselskap støtter i år
hele 25 oversettelsesprosjekter utenfor
Norge.

Hele Bibelen på 700 språk

– Når vi først går inn i et
arbeid, så fortsetter vi til
et nytestamente eller
hele Bibelen foreligger
ferdig og komplett i
førsteopplag. Noen av
oversettelsene vi støtter
er i ferd med å ferdigstilles, mens andre bare
så vidt har startet, sier
bibelmisjonsleder Bernt
G. Olsen.
Arbeidet med bibeloversettelse koordineres
av De forente bibelselskaper, der Norge er er
en viktig aktør. I alt 150
bibelselskaper med
arbeid i 240 land og territorier er del av dette
fellesskapet.
De forente bibelselskaper er verdens største
oversetter, utgiver og
distributør av Bibelen.
Bibelselskapene er også
aktive innen områder
som HIV/AIDS- forebygging, traumearbeid
og leseopplæring.
Bibelselskapene samarbeider med alle kristne
kirker og mange internasjonale ikke-statlige
organisasjoner.
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I august 2020 ble en etterlengtet milepæl
nådd, da 700 språk for første gang hadde
hele Bibelen på sitt språk. I begynnelsen av
2021 er statusen slik:
• Hele Bibelen er tilgjengelig på 704 språk,
brukt av 5,7 milliarder mennesker. Mer
enn 70 prosent av oversettelsene er levert
av De forente bibelselskaper.

• 825 millioner mennesker har Det nye
testamentet på sitt språk.
• 450 millioner mennesker har deler av
Bibelen oversatt.
Da De forente bibelselskaper ble opprettet i
1946, så situasjonen svært annerledes ut:
• Færre enn 200 språk hadde hele Bibelen.
• Noe over 230 språk hadde Det nye
testamentet.
• 620 språk hadde en eller flere bibeldeler
oversatt.
På 75 år har det totale antallet språk med
bibeloversettelser mer enn tredoblet seg.
Til tross for fremgangen er utfordringene
store: I dag har fortsatt over halvparten av
verdens 7359 språk ingen tekster oversatt.
Til sammen 1,5 milliarder mennesker
mangler hele Bibelen på sitt språk.

2020: Bibeloversettelser
for 707 millioner mennesker
fullført
– Når vi ser tilbake på bibelselskapenes arbeid gjennom mer enn to
hundre år, og arbeidet som er gjort gjennom De forente bibelselskaper de siste 75 årene, takker vi Gud for at han har velsignet vårt
felles oppdrag med å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle.
En ambisiøs visjon

– Hver oversettelse som blir fullført, gir flere
mennesker tilgang til håp og fred i Guds ord,
noe som er særlig viktig i en tid med mye
global uro.

På tross av utfordringene knyttet til Covid19 fullførte bibelselskaper over hele verden
oversettelser til hele 66 språk i 2020. Til
sammen 707 millioner mennesker har dermed fått Bibelen oversatt til sitt språk.
• 46 av disse språkene hadde ingen del av
Bibelen oversatt fra før.

Mange formål
og brukergrupper
Studieutgaver: I 2020 ble
det utgitt studieutgaver av
Bibelen på tre språk
(kinesisk, haitisk kreolsk og
thai).
Oversettelser på
tegnspråk: Det finnes 400
tegnspråk i verden. I 2020
ble den aller første hele
Bibelen på tegnspråk fullført
til amerikansk-engelsk.
I tillegg fikk 16 andre tegnspråk en eller flere bibeldeler oversatt.

I Tanzania feirer søskenparet Gidufana Gafufen (til venstre) og Udagayda Mudinangi lanseringen av den første bibelen på sitt språk, Datooga.

Det sier generalsekretær Michael Perreau i
De forente bibelselskaper.

Javzaa tegner ordet «frelse» på
mongolsk tegnspråk

Bibelselskapene opprettholder sin visjon
om å fullføre 1200 bibeloversettelser til 600
millioner mennesker i løpet av 20 år. Dette
kan bli virkelighet gjennom et tett samarbeid mellom de ulike aktørene innen bibeloversettelse, fortsatt støtte fra giverne og
utviklingen innen teknologi.

Økt tilgjengelighet med reviderte
oversettelser: Språk utvikler seg over tid,
og det kan være vanskelig for yngre generasjoner å forstå eldre oversettelser. I fjor ga
bibelselskapene ut nye eller reviderte oversettelser på 21 språk, som brukes av 694
millioner mennesker. Ni av disse oversettelsene var komplette bibler.

Bibelen for personer med
synshemming: Fem språk
mottok hele punktskriftbibelen, tre av dem for
første gang. I tillegg ble
bibeldeler på punktskrift
publisert på ytterligere to
språk. Totalt 48 språk har
hele Bibelen på blindeskrift.

•

nummer 3 I 2021I Bibelgaven

23

FOTO: DET JORDANSKE BIBELSELSKAPET

Et kjedelig bilde…
Ja, det er et kjedelig bilde – bare en åpen tomt i Amman, Jordans
hovedstad. Men se likevel godt på det - og lukk så øyene. Forestill
deg et bygg på tomten - som rommer alle Bibelselskapets
aktiviteter: kontorer og møterom, et bibelakademi, et familiesenter
og en bibelbutikk.
Du kan være med å reise dette bygget og realisere visjonen om et
knutepunkt for bibelarbeidet i Jordan som vil ha en rekkevidde langt
utover landets grenser.
Det jordanske bibelselskapet trenger også støtte til det daglige
arbeidet med å spre Guds ord. Og vi trenger din hjelp for å kunne
sikre et sterkt kristent nærvær i denne delen av verden der det
kanskje er aller viktigst.

Du kan gi din gave på følgende måter:
Bruk giroen som er vedlagt dette bladet.
VIPPS: #94418, skriv «Jordan», ditt navn og adresse
i meldingsfeltet.
Gavekonto: 3000 16 16869, merk gaven «Jordan»
Online: bibel.profundo.no/jordan

