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Bibelgaven
besøker
ETIOPIA

«Jeg er glad i denne bibelen», sier Aleminesh Tagese i byen Hossana i Etiopia.
Sammen med datteren Tesfaya (8) leser hun fra den amhariske bibelen i kirken.
«Men når vi får Bibelen på vårt eget morsmål, taler den rett inn i hjertene våre»,
sier hun. På Bibeldagen 2019 er norske menigheter med og støtter oversettelser
av Bibelen til tre nye språk i Etiopia.

Les mer om bibelarbeidet i Etiopia på side 5–19
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Det er veldig mange som
synes de burde drikke
tran hver dag. De aller
fleste av oss har lært at
tran gjør godt, og legenes
råd er entydig: Tran inneholder livsviktige vitaminer og bidrar til god helse.
Det er en god del som
drikker tran – men det er
påfallende mange som
likevel ikke gjør det.

dette bladet forteller om
disse menneskene.
Mange har lengtet et
langt liv etter å få holde
en egen bibel i hendene
sine. Jeg er stolt over å
jobbe i et bibelselskap
som ser på hele verden
som sitt kall.

Paul Erik Wirgenes

I Norge er situasjonen at
mange har en bibel – men
det er færre som leser den jevnlig selv.
Nasjonalbiblioteket har kalt 2019 for
Bokens år. De lister opp mange gode
grunner til å styrke fokuset på norsk litteratur.

GENERALSEKRETÆR I BIBELSELSKAPET

Jeg har akkurat lest en forskningsrapport
om kristnes bibellesning i Norge. 25
informanter ble intervjuet om sin bibelbruk. Så godt som alle mente at bibellesning er både nyttig og viktig. Men det
var få som hadde en daglig rytme med å
lese fra den gode boken. Svært mange av
dem beklaget at de ikke fikk til en daglig
eller jevnlig bibellesning. De ville det
gjerne, men fikk det ikke helt til.
Det høres nesten ut som nordmenns forhold til tran. Rent bortsett fra at tran skal
du være forsiktig med å få for mye av.
For noen folkegrupper i verden er utfordringen at det ikke finnes en bibel på
deres eget morsmål. For andre finnes det
altfor få bibler. Mange av historiene i

Det finnes ingen annen bok som har
fulgt Norge gjennom hele vår historie
som nasjon. Skal en forstå vår kultur, vår
litteraturhistorie og våre verdier, er
Bibelen en helt nødvendig bok å ha
kunnskap om. Bibelens tekster, med
Jesusfortellingen i sentrum, evner fortsatt å fornye menneskers liv og gi håp og
kraft til kjærligheten mellom oss. Det
finnes knapt en bedre målsetting for et
Bokens år enn denne: at enda flere leser
jevnlig i Bøkenes bok. Virkningen av
dette vil langt overgå effekten av tran!

Vil du vite mer om
testamentariske gaver?
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
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8
«I dag har det skjedd et under her hos oss. Gud har talt til oss på vårt
eget språk. Gud er ikke taus, han kan jo språket vårt!»
Bincho Bufebo (midten), moren til bibeloversetter Tesfaye Abebe (nederst til høyre), etter at sønnen har lest fra den nye
bibeloversettelsen til hadiyya-språket som han arbeider på. Les mer om bibelarbeidet i Etiopia på side 5–19.
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TEKST: DE FORENTE BIBELSELSKAPER FOTO: DAG K. SMEMO

– Midt i konflikten
leter folk etter den
trøsten og den tryggheten de kan finne i
Guds Ord
Oleksandr Babiychuk,
generalsekretær i
Bibelselskapet i Ukraina
Foto: Hans J. Sagrusten

– Dere skulle ha sett
barna da de fikk
bibler – de føler at
Bibelen er en gave
spesielt til dem fra
Gud. Biblene gir
barna håp om at
Gud vil hjelpe dem
gjennom denne
vanskelige tiden.
George Andrea,
generalsekretær i
Bibelselskapet i Syria

En av fem bibler blir
lastet ned

1393 språk i
bibeldatabase

Hver femte bibel som blir distribuert, blir nå
lastet ned fra internett, viser de siste tallene
fra De forente bibelselskaper.

De forente bibelselskapers database for
bibeloversettelser inneholder nå mer enn
2000 tekster på 1393 ulike språk.

Av 34 millioner bibler som blir distribuert av
De forente bibelselskaper på et år, blir 7,9
millioner lastet ned fra internett, til applikasjoner som YouVersion. 44 prosent av nedlastningene skjer i Europa og Midtøsten.

Digital Bible Library ble etablert av De forente
bibelselskaper i 2011 og er en felles database
for bibeltekster som er tilgjengelige på nett.

Omkring 90 nasjonale bibelselskaper har
gjort bibelteksten tilgjengelig for nedlastning. De fleste gjør tekstene tilgjengelige i
Digital Bible Library, som er De forente bibelselskapers felles database for bibeloversettelser.
På tre språk er Bibelen lastet ned mer enn en
million ganger i løpet av 2017:
• Spansk: 3 085 656 nedlastninger
• Portugisisk: 2 016 672 nedlasninger
• Engelsk: 1 174 806 nedlastninger
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Den oppdaterte statistikken fra oktober 2018
viser at databasen har:
• 2032 unike bibeltekster
• På 1393 ulike språk
• Som kan leses av 5,5 milliarder mennesker
Tallet på tekster i databasen øker stadig.
Bibeltekstene fordeler seg på:
• 756 hele bibler
• 1130 nytestamenter
• 146 enkeltbøker

Bibelen er viktig for mennesker på flukt
65,6 millioner mennesker er på flukt borte
fra hjemmet sitt i verden i dag. I tillegg til behovet for husly og trygghet er det også flere
og flere som ønsker seg en bibel.
I dag er flere mennesker enn noen gang på
flukt. Midt i denne situasjonen kan De forente
bibelselskaper melde om stadig større etterspørsel etter bibler:
I Sør-Sudan har det nasjonale bibelselskapet
distribuert mer enn 250 000 bibler siden konflikten startet i desember 2013, mot 6000 bibler i året tidligere.
I Ukraina distribuerte det nasjonale bibelselskapet 190 000 bibler og bibeldeler i 2017,
mange av dem til flyktninger, soldater og sårede på sykehusene.
I Syria, Libanon, Jordan og Irak har bibelselskapene distribuert mer enn to millioner bibeldeler siden krigen rammet regionen i 2011,
av disse er 350 000 hele bibler.

4

Databasen sikrer at bibeloversettelsene er
lagret på en trygg måte, og at de er gjort tilgjengelige for nedlastning i et format som kan
brukes av applikasjoner som YouVersion.
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TEKST : BERNT G. OLSEN

Nye bibler til raskt
voksende kirker
For femten år siden var Det etiopiske bibelselskap en liten organisasjon som holdt til i andre etasje over et bakeri. De distribuerte rundt
60 000 bibler i året. I dag har de 100 ansatte og distribuerer nærmere
en million bibler i året.
er verdens største lutherske kirke, og flere andre
kirker vokser også sterkt.
Og alle kirkene er opptatt
av å gjøre Bibelen tilgjengelig for sine tilhengere.
Det foregår en bibelvekkelse i kirkene i landet
som vi vil være med på å
styrke.
I mange år har vi arbeidet
nært sammen med Det
etiopiske bibelselskap.
Ikke minst har det bibelbaserte kursprogrammet for
hiv-rammede, «Hvor er
den gode samaritan i dag?»
nådd ut til mange. Men
den største delen av vår
støtte har gått til de mange
nye bibeloversettelsene
som er under arbeid. På
Bibeldagen 2019 vil vi
hjelpe slik at tre av disse
biblene kan ferdigstilles
og trykkes.

Bernt G. Olsen
BIBELMISJONSLEDER

– De tre nye
oversettelsene
til hadiyya-,
kambatta- og
konso-språket
vil gi 2,4 millioner
nye mennesker
tilgang til en hel
bibel.

Bibeloversettelse er et område vi vil styrke i årene
som kommer. Fremdeles
finnes det en hel bibel på
bare ni av de mer enn 80
Bibelselskapet i Etiopia når ut til hele det store landet med bibler og kristen litteratur.
ulike språkene i Etiopia.
Men når midlene fra
Mens de tidligere arbeidet bare ut fra Addis
Abeba, har de nå avdelingskontorer rundt om Bibeldagen 2019 er brukt, vil dette tallet ha
steget til tolv. De tre nye oversettelsene til
i hele landet. Ved å støtte dem er vi med på å
hadiyya-, kambatta- og konso-språket vil gi
nå hele landet med bibler.
2,4 millioner nye mennesker tilgang til en hel
Bibelselskapet trengs fordi kirkene i landet
bibel.
vokser. Den ortodokse kirken er en av verTakk for din støtte til Bibeldagen 2019!
dens største i sitt slag, Mekane Yesus-kirken
nummer 1 I 2019 I Bibelgaven
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– Det er
desse
menneska
den nye
bibelteksta
er til for.
– Ute på landsbygda møter eg
alle dei som ikkje
skjønar eit einaste ord amharisk.
Dei skjønar berre
hadiyya – dette
er det einaste
språket dei kan.
Det er desse
menneska den
nye bibelteksta
er til for.
Pastor Debebe Balacheu,
Lemo-distriket ved Hossana,
Etiopia

I dette nummeret av Bibelgaven
kan du lesa om bibelarbeidet i
Etiopia. Reportasjane i bladet er
skrivne etter ei reise som Martin
Eikeland og Hans J. Sagrusten
gjorde i Etiopia i juni 2018.
Vertskap for reisa var
Bibelselskapet i Etiopia.
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TO KVINNER TITTAR UT av ei hytte med stråtak heime hos Binchu Bufebo i landsbyen Odakicho. Den tradisjonelle
byggjestilen er framleis i bruk på landsbygda i Etiopia. På dette gardstunet ligg det fire store stråhytter som tener som
kjøkken, opphaldsrom, lagerrom og fjøs for dyra.

▲
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BIBELGAVEN I ETIOPIA
TEKST: MARTIN EIKELAND FOTO: HANS J. SAGRUSTEN

Fakta om
Etiopia:
• Etiopia er et av verdens
eldste land og har aldri vært
kolonisert
• Med 107 millioner innbyggere er det Afrikas nest
mest folkerike land.
• Det er mer enn 80 ulike
folkegrupper og språk i
landet.
• Mange snakker bare morsmålet sitt og kan ikke fellesspråket amharisk.
• Hele Bibelen finnes i dag
på ni av landets mer enn
80 språk.
• Med vår hjelp kan tre nye
språk få en hel bibel innen
2021.
• Hadiyya-, kambatta- og
konso-språket brukes i
sør-vest-Etiopia.
• De tre språkene blir til
sammen brukt av
2,4 millioner mennesker.

Bincho Bufebo og sønnen Tesfaye Abebe (48) hjemme på gården i landsbyen Odakicho.

Historien om en
bibeloversetter
Moren lovte Gud at han skulle få bruke den nyfødte gutten hennes i sitt
rike. I dag arbeider han med å oversette Bibelen til sitt eget morsmål.
Året er 1970. I landbyen Odakicho i Etiopia
ligger en ung kvinne i en stråhytte. Hun har
enorme smerter. I to døgn har hun ligget
her. Fødselen er i gang, men barnet vil ikke
ut. I sin fortvilelse har noen av kvinnene
tilkalt en mann som fungerer som landsbylege.
«Tradisjonslegen», som har lite erfaring med

8
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å hjelpe fødende kvinner, stikker hånden
inn i underlivet på Bincho. Men hans
utrente hånd treffer den lille babyen rett i
ansiktet. En finger borer seg inn i et øye.
«Legen» kunne overhodet ikke hjelpe.
Noen mødre fra landsbyen kommer for å
tilby sin hjelp. De har selv født og kjenner
noen av hemmelighetene ved å få ut
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Hva tenker du om det? Vil du klare å drive
gården alene?
Moren blir først sjokkert. Her har hun fått en
sterk sønn som vil bli en god bonde. Men
snart går tankene tjue år tilbake i tid, til den
grusomme fødselen, landsbylegens mislykkede forsøk på å være jordmor og hennes
eget løfte om at sønnen kunne brukes i
Guds rike.
– Dette er tungt for meg, kjære Tesfaye.
Søsknene dine har ikke den samme evnen
og arbeidskraften som du har. Men jeg tror
at Gud vil bruke deg. Ja etter at du var blitt
født, lovet jeg Herren at du kunne gå inn i
hans rikes arbeid. Hvis du lover å komme
hjem når det er innhøstning her på gården,
så er det greit for meg.
28 år er gått siden Tesfaye fikk «ja» fra sin
mor til å bli prest. Han utdannet seg ved
seminaret til Mekane Yesus-kirken. Senere
fikk han prestestilling, men de åtte siste
årene har han jobbet med å oversette
Bibelen til hadiyya, språket som familien
bruker.
Han har aldri tidligere hatt med seg sitt
egentlige arbeid hjem. Men i dag kommer
han til Odakicho med en bunke papirer under armen. Snart er han og de andre i teamet
ferdige med det store arbeidet med å oversette Bibelen til hadiyya.

babyen. Snart ligger Bincho med et nydelig
guttebarn i sine armer. Landsbylegens forsøk på å hjelpe har ødelagt det ene øyet, men
det betyr ingenting. Hun takker Gud for den
vakre skapningen hun legger ved brystet.
– Kjære Gud, takk for at jeg har fått denne
gutten. Hvis du vil bruke ham i ditt rike, så
vil jeg gjerne at det skjer, ber hun lykkelig.
Den lille gutten får navnet Tesfaye Abebe.
Han er odelsgutt på den frodige gården.
Tesfaye blir tidlig vant til arbeid med dyr og
jord. Bincho fryder seg over sønnen, men
merker at han har en uro i seg. En kveld
kommer han inn i stråhytta som moren
sover i.
– Jeg vet dette er vanskelig for deg, mor, men
jeg kjenner Guds kall. Jeg vil gjerne bli prest.

Tesfaye ber moren samle slekt og venner i
en av de største hyttene på gården. Snart er
rommet fylt. Folk sitter andektig rundt veggene i hytta og venter på å høre hva Tesfaye
har å komme med. Den nå 48 år gamle mannen reiser seg. Han blar litt i papirene han
har med seg. Han stanser ved Salme 28. Med
myndig stemme leser han på hadiyya:
– Til deg, Herre, roper jeg. Min klippe, vær
ikke taus og vend deg ikke fra meg.
De som hører på, sitter som fjetret. For
første gang hører de Guds Ord på sitt eget
språk.
Etter at Tesfaye har lest gjennom hele salmen, klarer ikke moren å være stille lenger:
– I dag har det skjedd et under her hos oss.
Gud har talt til oss på vårt eget språk. Gud
er ikke taus, han kan jo vårt eget språk!.

•

– Neste gang
må du ha med
en bibel
Selv om Bincho Bufebo
gjerne vil ha sønnen sin
hjemme, er hun mest
opptatt av å få ham til å
reise tilbake til arbeidet
sitt med bibeloversettelsen:
– Du må reise, slik at du
kan bli ferdig med arbeidet med å oversette
Bibelen. Neste gang må
du ha med en bibel som
vi kan ha her hos oss,
krever den eldre
kvinnen.
– Det er lett for meg å
svare at det skal jeg,
svarer Tesfaye Abebe.
– Nå er vi snart ferdige
med å oversette Bibelen
til det språket dere kan
og er glade i. Snart
kommer jeg med bibler
til dere alle, lover han.
nummer 1 I 2019 I Bibelgaven
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BIBELGAVEN I ETIOPIA
TEKST: MARTIN EIKELAND FOTO: HANS J. SAGRUSTEN

For første gang
Under gudstjenesten i
Mekane Yesus-kirken i
Hossana kommer pastor
Tesfaye Abebe fram og
leser en ny bibeltekst på
hadiyya-språket.
Lesningen er fra
Salmenes bok. Han leser
langsomt og med trykk
på viktige ord. Det blir
helt stille i den store
kirken da han leser.
Etter gudstjenesten spør
vi flere i menigheten om
de forsto teksten, og om
de synes den var god.
Alle er enige om at teksten er lett å forstå, og
at den er god å lytte til.
– Jeg er så takknemlig
for at jeg nå kan høre
Guds Ord på mitt eget
språk, sier en kvinne med
et barn på armen, før
hun går hjem fra kirken
denne søndagen i juni.

Tekst på hjertespråket får
sangen til å stige
En sangtekst på hadiyya-språket får nesten taket til å løfte seg i kirken i
Hossana. Slik viser menigheten hvor mye det betyr å få teksten på
hjertespråket.
I kirken i Hossana føles det nesten som om
pinseunderet skjer på nytt. For på pinsedag
opplevde folk med ulike tungemål at Guds
ord ble talt på deres eget språk. Her i kirken i
Hossana opplever folk det samme når de får
bruke sitt eget hjertespråk.
– Snart kan også dere lese Bibelen på det
språket dere kjenner best, sier Hans Johan

10
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Sagrusten fra Bibelselskapet i Norge når
han hilser menigheten.
Foran den store forsamlingen på to tusen
mennesker forteller han om arbeidet med å
oversette hele Bibelen til hadiyya-språket,
og om alle giverne i Norge som er med og
støtter arbeidet. Han får både applaus og
«amen-rop» fra forsamlingen.
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siasmen. For det er bare halvparten av dem
som kan fellesspråket amharisk.
Når koret starter den neste sangen, som ikke
er på hadiyya, gjenopprettes normaltilstanden.

Barn og bibel
Utenfor kirkesalen har Aleminesh Tagese
funnet seg en stol. Med datteren Tesfaya (8)
på fanget har hun den amhariske Bibelen
foran seg. Aleminesh gleder seg stort over at
Bibelen nå blir oversatt til hennes eget
språk.
– Jeg ble veldig glad da jeg fikk høre at vi skal
få hele Bibelen på vårt eget språk. Til nå har
jeg hatt med meg en bibel på amharisk når
jeg går til kirken. Nå skal jeg få en bibel som
bruker et språk som jeg kjenner godt. Du
hørte vel på sangen at dette er det språket
som vi elsker?

Hjertespråket
Aleminesh Tagese er fast kirkegjenger i den
store lutherske kirken. Når hun skal fortelle
hvorfor en hadiyya-bibel er viktig, løfter hun
opp den gamle bibelen sin på amharisk:
– Jeg forstår språket i den amhariske bibelen
– jeg er glad i denne bibelen også. Men det er
ikke dette språket jeg kjenner fra jeg var liten jente. Derfor taler ikke tekstene i denne
utgaven like sterkt til meg. Når vi nå får en
ny hadiyya-bibel, vil jeg si at den taler til
hjertene. Når vi kan språket, forstår vi også
teksten dypere.

Som en eksplosjon

Andakt

Første del av gudstjenesten i Mekane Yesuskirken i Hossana er preget av bønn og sang.
Mange beveger seg ivrig i takt med musikken. Men så, helt plutselig, er det som om
volumknappen blir skrudd opp til full styrke. De som beveget seg, går over til å danse.
Alle synger av full hals. Hva er det som skjer?

Hvordan bruker dere hadiyya hjemme?

Endrias Kacharo i Det etiopiske bibelselskapet ser at de norske gjestene står som
spørsmålstegn. Midt i den øredøvende sangen forklarer han:
– Denne sangen er på hadiyya!
Det er altså en sangtekst på deres eget språk
som utløser den enorme sanggleden. Først
når de får synge på hadiyya-språket, som alle
har vokst opp med, kommer den store entu-

– Vi snakker det jo til daglig. Til nå har vi lest
lite på vårt eget språk. Det finnes ikke noen
andre bøker enn en prøveutgave av Det nye
testamentet. Derfor er vi avhengige av andre bøker når vi skal lese for barna. Men når
vi ber Fadervår hjemme, bruker vi hadiyya,
smiler hun.
– Og når det kommer flere enda flere bøker
på språket vårt, vil vi bruke hadiyya også når
vi har andakt med barna hjemme, sier
Aleminesh Tagese.

•

– Dette er
språket som
vi elsker
– Til nå har jeg
hatt med meg en
bibel på amharisk når jeg går
til kirken. Nå
skal jeg få en
bibel som bruker
et språk som jeg
kjenner godt.
Du hørte vel på
sangen at dette
er det språket
som vi elsker?
Aleminesh Tagese med
datteren Tesfaya (8) i
Mekane Yesus-kirken i
Hossana, 17. juni 2018

nummer 1 I 2019 I Bibelgaven
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BIBELGAVEN I ETIOPIA
TEKST OG FOTO: HANS J. SAGRUSTEN

Fakta om
hadiyya:
• Språket ble først beskrevet
og skriftliggjort fra 1970og 1980-tallet. I 1984 publiserte Dr. Haileyesus
Engdashet en bok om
fonologien i hadiyyaspråket.
• Det nye testamentet på
hadiyya-språket var ferdig i
1993. Siden den gang har
kirkene og folket bedt
Bibelselskapet i Etiopia om
å oversette hele Bibelen.
• Da prosjektet ble startet i
2001, regnet en med at
1 284 000 mennesker ville
nyte godt av den nye oversettelsen. I dag er tallet
trolig høyere.
• Prosjektet inkluderer både
en revisjon av oversettelsen
av Det nye testamentet fra
1993 og den aller første
oversettelsen av Det gamle
testamentet.

– Folk blir glade når de hører bibelteksten på sitt eget språk, sier Belete Lorisso.

Et livsverk med
bibeloversettelse
– I himmelen trenger vi ikke noen bibeloversettelse, sier Belete
Lorisso. Likevel har han brukt hele yrkeslivet på å oversette Guds Ord
til sitt eget morsmål. – Folk blir glade når de hører teksten, sier han.
Belete Lorisso har vært med i arbeidet med
bibeloversettelsen til hadiyya-språket helt siden det ble startet opp i 1981. Først i tolv år,
fram til Det nye testamentet var ferdig i
1993. Så i sytten år i arbeidet med Det gamle
testamentet, fra 2001 til i dag. Neste år skal
oversettelsen være ferdig.

– En dyp glede
Lorisso peker og viser på dataskjermen hvordan han arbeider med å forme den nye bibelteksten. Han synes det er svært interessant å
oversette Bibelen til hadiyya.
– Hva føler du når du oversetter Bibelen til
morsmålet ditt?
– Jeg blir glad – ja. jeg føler en dyp glede! Jeg
har brukt tjueni år av livet mitt, nesten hele
12
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yrkeslivet, på dette arbeidet. Først tolv år på
Det nye testamentet, og nå sytten år på Det
gamle testamentet.
– Jeg er så glad for å være med i dette arbeidet, for dette er Guds eget arbeid – det er en
tjeneste for Gud! Alt jeg har tilhører Gud,
både kunnskapen min, familien min, alt jeg
eier. Ja, også jeg selv– alt tilhører Gud!

Livsverket
Jeg møtte Belete Lorisso første gang i juni
2015. Den gangen prioriterte han å møte gjestene fra Bibelselskapet i Norge framfor å delta i forlovelsesselskapet for datteren sin, noe
som er en viktig familiebegivenhet i Etiopia.
Jeg ble rørt av hvor mye arbeidet med bibeloversettelsen betyr for ham.
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Det kan
bli fint
likevel
JOSTEIN ØRUM

– Jeg føler en dyp glede over å være med på dette arbeidet, sier Belete Lorisso, sammen med de to andre oversetterne, Belayneh Chafamo (t.v.) og Tesfaye Abebe.

– Det er arbeidet med bibeloversettelsen
som er selve livsverket ditt?

undervise og forkynne ut fra den. Og folk ble
veldig glade!

– Ja, sier han ettertenksomt.

Den nye bibelteksten har også blitt en viktig
ressurs for dem som leder sangen i kirkene.

– Hvor gammel var du da du begynte som bibeloversetter?
– Jeg var tjuefem år gammel.
– Og hva føler du, nå da du er nesten ferdig
med Det gamle testamentet?
– Nå ønsker jeg bare å lære folk å ta den nye
bibelteksten i bruk. Jeg vil ut og undervise
evangelister, prester og sangere i kirkene og
på bibelskolene. For nå er utfordringen å
lære folk å lese og bruke bibelen.

– Folk blir glade
Belete Lorisso og de andre bibeloversetterne
reiser fra tid til annen ut til kirkene i området, for å lese utdrag fra den nye bibeloversettelsen for dem.
– Hvordan reagerer folk når de hører bibelteksten på sitt eget språk?
– De blir svært lykkelige – ja, de blir glade!
Etter at vi fullførte Det nye testamentet, dro
vi rundt og leste bibeltekstene på bibelskoler
og i kirker. Vi lærte prester og evangelister å
lese den nye teksten, og vi lærte dem å

– Nå har vi fått mange nye sanger på hadiyya,
og de synger vi ofte i kirken, smiler Lorisso.

Ingen oversettelse i himmelen
Vi opplevde selv hvordan sangen i kirken i
Hossana løftet seg da koret gikk over fra å
synge på amharisk til å bruke det lokale hadiyya-språket. Eldre folk reiste seg og klappet i hendene; endelig gikk sangen til hjertet
på dem.
– Også i himmelen kommer vel hadiyyaspråket til å lyde, når mennesker lovsynger
Gud?
– Det vet bare Gud, kanskje blir det slik! Men
i himmelen tror jeg alle kommer til å bruke
samme språk. Der blir det kanskje bare ett
språk, som alle kan forstå, ler han.

I denne boken møter vi
Josef fra Nasaret gjennom Jostein Ørums
refleksjoner omkring
tre ikoner. Selv om livet
til tider er krevende,
viser Josef at det kan
finnes en vei videre.
Tross alt.

«En vandring som
åpner opp og gir
retning.»
Ole Christian Kvarme

«En litterär och
andlig pärla.»
Peter Halldorf

Kr 269,-

– Så i himmelen blir det ingen bruk for en
bibeloversettelse?
– Nei, der trenger vi ingen bibel. For der er
Gud selv til stede, i sitt eget rike.

•
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BIBELGAVEN I ETIOPIA
TEKST: MARTIN EIKELAND FOTO: HANS J. SAGRUSTEN

Bibeldagen
2019
Bibeldagen blir markert i
kirker og forsamlinger over
hele landet. Noen steder er
gjester fra Bibelselskapet
talere. Kom og møt gjester
fra Bibelselskapet på disse
møtene og gudstjenestene:
Lørdag 16. februar:
Levanger frikirke
Adventkirken Ulsrud
Arendal frikirke
Søndag 17. februar:
Bogafjell kirke
Flekkefjord kirke
Kristiansand frikirke
Risør frikirke
Nordstrand kirke
Filtvet kirke
Tistedal kirke
Haslum kirke
Kanebogen kirke
Namsos kirke
Levanger kirke
Nygård kirke
Betel Bjorbekk
Se lokal annonsering for
detaljer og tidspunkter, og
se www.bibeldagen.no for
informasjon om Bibeldagen.

Philipos Paulos (49) begynte å oversette bibeltekster alt som fjortenåring.

En drøm som blir oppfylt
Helt siden han var fjorten år har Philipos Paulos (49) båret på en
drøm: å få Bibelen på sitt eget morsmål. Nå er drømmen i ferd med
å gå i oppfyllelse.
– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle få oppleve dette. Men nå skjer det! Jeg kan ikke få
sagt hvor spent og takknemlig jeg er, sier
49-åringen fra Durami i Etiopia.
Han snakker kambatta, et språk som brukes
av over en million mennesker. Siden de ikke
har hatt en egen kambatta-bibel, har nasjonalspråket amharisk blitt brukt i stedet.
Men det er langt ifra alle som forstår amharisk.
Vi treffer Philipos og de to andre som er med
og gir tilbakemelding på språket i den nye
oversettelsen. Arbeidet med Det gamle testamentet begynte i 2001, og mye tyder på at
det kan sluttføres i løpet av neste år.

14
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Oppgaven til de tre er å gå gjennom tekstene og komme med forslag til justeringer
og endringer.

Egen bibel
Den nye bibeloversettelsen til kambatta er
ikke den første som Philipos har vært med
på. Allerede for trettifem år siden, da
Philipos var fjorten år, begynte han sitt eget
lille oversettelsesarbeid.
– Når presten leste fra Bibelen i kirken, forsto jeg den amhariske teksten. Men det var
verre for foreldrene og småsøsknene mine.
De skjønte ikke hva som ble lest.
– På eget initiativ begynte jeg å oversette
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Gud
til hverdags
MERETE
THOMASSEN

Philipos Paulos (t.v.), Markos Loba og Lucas Kamillo leser og kommenterer de nye bibeltekstene til kambatta-språket.

deler av Bibelen til kambatta. Jeg hadde en
liten skrivebok som ble vår egen kambattabibel, smiler Philipos, som forteller at han
leste disse bibeltekstene høyt for familien.
– Det var høytid over de stundene vi leste
bibeltekstene på vårt eget morsmål, smiler
han.

Josef i brønnen
– Hadde dere noen spesielle favoritthistorier?
– Historien om Josef som blir kastet i brønnen, var spesielt spennende. Når vi fikk
denne på vårt eget språk, ble det spennende
for oss alle.
Philipos synes at det er veldig leit at den
håndskrevne boka fra barneårene er forsvunnet. Etter intens leting har han blitt
nødt til å innse at denne bibelutgaven er
borte for alltid.

Høyere verdi
De tre som er med i referansegruppen for
kambatta-oversettelsen, har i flere år brukt
kvelder og helger på å lese og kommentere
bibeltekster.
– Det har vært en glede å være med i dette
arbeidet. Ja, jeg ser på det som en ære å ha

fått gitt mine kommentarer til den Bibelen
som nå skal utgis, sier 62 år Lucas Kamillo.
– Bibeloversettelsen har endret mitt forhold
til mitt eget språk. Når kambatta blir et bibelspråk, får det på en måte høyere verdi.
Dette arbeidet har ført meg nærmere bibeltekstene, men også nærmere min egen
språklige kultur, sier åttebarnsfaren.
Tredjemann i oversettelsesgruppa er 38åringen Markos Loba. Han framhever at han
har fått sett dybden i teksten gjennom dette
arbeidet.
– Når Bibelens ord blir lest på vårt eget
språk, blir det mer autentisk. Dermed har jeg
fått enda mer tillit til Guds ord. Jeg har fått
sett dypere inn i det, sier han.

Thomassen løfter opp
den trivielle hverdagen
som noe vi skal glede
oss over.
Det trivielle er menneskelig, det er noe
Gud ser på med ømhet.
Vi er skapt i Guds bilde.
«Og det får sannelig
væe godt nok.»

Et samspill
Det er Philipos Paolos som avslutter samtalen vår. Vi sitter i sollyset utenfor området
som rommer synodekontoret og kirken til
Mekane Yesus-kirken i Durami-området.
– Bibeloversettelse er ikke noe enmannsprosjekt. Før vi tre i referansegruppen får
teksten, er det mange oversettere og andre
fagfolk som har gjort et stort arbeid. Det er i
dette samspillet den nye Bibelen på kambatta blir til, sier Philipos Paolos.

•

Kr 269,-
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Historien om
Mary Jones
Mary Jones vokste opp i
en landsby i Wales. Hos
nabokona hadde hun lært
å bli glad i Bibelen. Derfor
sparte hun penger i flere
år, helt til hun en dag i
1800 gikk for å kjøpe seg
en bibel. Men da hun kom
fram, etter å ha gått fire
mil til fots, fantes det ingen
bibler å få kjøpt. Til slutt
klarte presten hun møtte,
likevel å skaffe henne en
walisisk bibel.
Denne presten, som het
Thomas Charles, var i
1804 en av stifterne av
Det britiske og utenlandske bibelselskap (BFBS).
Fortellingen om Mary
Jones viste hvor stor
mangelen på bibler var, og
den grep både Charles og
de andre stifterne sterkt.
Den har siden vært selve
grunnfortellingen i den
verdensvide bevegelsen av
nasjonale bibelselskaper.
Illustrasjon av Tony Morris fra boken
«Mary Jones og bibelen hennes» av
Mig Holder, Verbum Forlag 1992

16
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– Det er ingen ting jeg heller ønsker enn å få min egen bibel, sier Mulenesh Tekele (20).

Drømmer om egen bibel
For den fattige vaskehjelpen Mulenesh Tekele er det å få seg en
egen bibel bare en fjern drøm.
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– Jeg tjener 700 birr (210 kroner) i måneden,
og jeg betaler 450 birr i husleie, så det blir
ikke mye til overs til mat og klær. En bibel
koster 100 birr – for meg er det helt umulig å
legge av så mye penger av lønnen min, sier
Mulenesh Tekele (20).
Hun arbeider på et av de fineste hotellene i
hjembyen Hossana i Etiopia. Hvis vi regner
forholdet mellom lønnen hennes og prisen
på en bibel om til norske forhold, måtte en
norsk hotellarbeider med vanlig lønn ha
betalt 3800 kroner for en ordinær bibel.

Hushjelp i Wales
For bibelselskapene i alle land er historien
om Mary Jones selve grunnfortellingen.
Den unge hushjelpen i Wales hadde spart i
flere år for å få råd til å kjøpe sin egen bibel.
Men etter å ha gått fire mil til fots til nærmeste prestegård, fantes det ingen bibel å få
kjøpt.
Mary Jones fikk til slutt sin egen bibel; den
kostet en hel månedslønn den gangen. Men
presten som fortalte henne at det var tomt
for bibler, ble en av grunnleggerne av det
første bibelselskapet. Møtet med Mary
Jones fikk ham til å forstå hvor mange det er
som ikke kan klare å skaffe en bibel på egen
hånd.

Alt til husleie og mat
Mulenesh Tekele må ikke ut med en hel
månedslønn for å få seg sin egen bibel, men
for henne er det en umulighet å sette av en
eneste birr for å spare.
– Alt jeg eier, må jeg bruke for å overleve. Det
er ingenting som kan bli ødelagt av det jeg
eier. Jeg bruker alt jeg tjener på husleie og
mat, forteller 20-åringen med et sårt smil.
Hun forteller at hun mistet sin mor for seks
år siden. Da hadde faren ikke lenger råd til å
betale skolepenger for henne. Derfor måtte
hun begynne å tjene sine egne penger.
– Det er ikke morsomt å jobbe hele tiden.
Det er ingen som kan få meg bort herfra. Jeg
har et hardt liv, sier hun.

– Da går jeg til kirken. Det er en stor glede
for meg, smiler hun.
– Hva tenker du om å få deg din egen bibel?
– Det er ingenting jeg heller ønsker. Troen
og Bibelen er jo hele mitt liv, sier Mulenesh
Tekele før hun igjen må vaske marmorgulvene på hotellet der hun tjener sine birr.

Så billig som mulig
Det hører med til historien at Mulenesh
Tekele fikk en bibel etter intervjuet med oss.
Endrias Kacharo i Det etiopiske bibelselskapet skaffet henne en pen bibelutgave
som han stakk til henne. Gleden lyste av
ansiktet hennes da hun gikk av sted med
bibelen.

NY VERBUMBOK

Varme
hender
JAN-OLAV
HENRIKSEN

– Vi selger biblene så billig vi kan, for omkring 90 birr (ca. 25 kroner), forteller
Kacharo.
– Prisen er sterkt nedsatt; folk betaler ikke
hva det virkelig koster å trykke og frakte
dem. Det er her støtten fra dere kommer
inn. Uten gavene fra bibelvenner i andre
land kunne vi ikke ha solgt biblene så billig,
sier han.
– Vi synes det er viktig å selge biblene, selv
om prisen er lav, ikke bare å gi dem bort som
gave. Slik blir biblene mer dyrebare for mottakerne, og vi hindrer at biblene blir misbrukt – eller ikke brukt i det hele tatt, sier
han.
– Vi må huske at de fleste etiopiere tjener
mindre enn ti kroner om dagen; de lever fra
hånd til munn. Det er få som er rike; de aller
fleste er fattige og må skaffe maten de
trenger for hver dag.

•

Bør vi ikke være litt
skeptisk til sånt som
varme hender? Eller er
det snarere slik at vi er
for raske til å avfeie det
som noe uforklarlig og
useriøst?
Jan-Olav Henriksen
forteller om hvordan
det er å ha denne
gaven. For det er en
gave ikke til ham selv,
men til andre.

Kr 298,-

Kirkeliv
Mulenesh Tekele tilhører en protestantisk
menighet i Hossana. Om hverdagen med
vaskekosten og støvkluten er temmelig
gledesløs for henne, lyser hun opp når hun
forteller om søndagen.
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BIBELGAVEN I ETIOPIA
TEKST OG FOTO: HANS J. SAGRUSTEN

Den første
boka på
hadiyya
Abram Lelago er koordinator for bibelomsetjingane til hadiyya og
kambatta. På begge
språka kom Det nye testamentet ut i 1993, og ein
har arbeidd med Det
gamle testamentet sidan
2001. Han minner om kor
viktige dei nye bibelomsetjingane er.
– Vi må hugse at hadiyya
har vore eit skriftspråk
berre dei siste førti åra.
Det nye testamentet i
1993 var den første
trykte boka i historia på
hadiyya! Det same gjeld
for kambatta-språket.
– Så i tillegg til at dei nye
biblane er viktige for
kyrkjene, er dei òg viktige
for desse mindre språkgruppene. Dei nye bibelomsetjingane er med og
sikrar at desse språka
kjem til å overleva.

Debebe Balacheu har vore pastor i ein mannsalder. – Folk lyttar intenst når dei høyrer preika og liturgien på sitt eige språk, seier han.

– Folk lyttar intenst
Pastor Debebe Balacheu kjenner folket på landsbygda godt, etter
førti års teneste. – Når eg talar på hadiyya-språket, lyttar folk på ein
heilt annan måte enn før, seier han.
Debebe Balacheu er ansvarleg for evangelisering i Lemo-distriktet i Etiopia. Den erfarne pastoren har fleire tiår med teneste bak
seg og kjenner folket ute på landsbygda.
Han var ein av dei første som tok i bruk hadiyya-språket i kyrkjene. Men den gongen
fanst det ingen bøker.
– Det fanst verken grammatikk eller ordbok.

18
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Så eg måtte sjølv omsetja bibeltekstene
som eg brukte i gudstenester, bryllaup og
gravferder.
– Korleis reagerte folk då du tok til å bruke
hadiyya i kyrkja?
– Eg merka at folk lytta intenst til det eg sa.
Dei vart heilt stille, og eg klarte å kommunisere på ein mykje djupare måte enn før. Så
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lett å finne språklege bilete som folk forstår.
Dersom eg hadde brukt eit bilete frå Noreg,
som eit skip ute på havet, ville nesten ingen
forstå det. Men når eg fortel om ein okse
som pløyer, skjønar folk det med ein gong.

Syttifem prosent
– Kor mange er det som ikkje skjønar noko
anna språk enn hadiyya?
– Meir enn syttifem prosent av dei som talar
hadiyya, skjønar berre dette språket. Her i
byen kan dei fleste amharisk, men ute på
landsbygda møter du den store majoriteten:
Der bur alle dei som ikkje skjønar noko anna
språk enn hadiyya. Nokre av dei kan kanskje
nokre få ord på amharisk, men dei kan
verken lesa eller tala det.

NY VERBUMBOK

Studiebibelen
BIBELSELSKAPET

– I kyrkja mi les vi alt på hadiyya no. Eg preikar på hadiyya, og liturgien er på hadiyya,
med Fadervår og allting. Også konfirmantundervisinga er på hadiyya. Det er heilt
fantastisk – folk klarer å vera med og seia
fram liturgien, heilt utan problem!
– Kva vil du seia til dei kristne i Noreg som
er med og støttar dette arbeidet?
Han smiler varmt til oss.
– Ingen av dykk er hadiyya-folk, ingen av
dykk talar hadiyya – og likevel støttar de
dette arbeidet! Dette er ei stor glede for oss!
De spelar ei viktig rolle, og vi set stor pris på
støtta frå dykk.

Først ute

lenge eg brukte amharisk, var det mange
som ikkje skjøna kva eg sa. Folk sette utruleg stor pris å høyre hadiyya i kyrkja!

Det einaste språket dei kan
Vi møter den smilande pastoren på ein fortauskafé i byen Hossana. Han tek av seg den
velbrukte skyggelua før vi skal ta bilete.
– Kor viktig er denne bibelomsetjinga?
– I kyrkjene ute på landsbygda møter eg alle
dei som ikkje skjønar eit einaste ord amharisk. Dei skjønar berre hadiyya – dette er det
einaste språket dei kan. Det er desse menneska den nye bibelteksta er til for, seier han
med trykk på «desse».
– Når eg preikar på morsmålet mitt, er det

– Vi var tidlegare ute enn styremaktene med
å bruke hadiyya. Regjeringa bestemte at det
skulle undervisast i hadiyya på skulane, men
då hadde vi alt brukt språket i kyrkja i lang
tid.
– No er det vårt ansvar å fullføre resten av
arbeidet med omsetjingane. De har støtta
arbeidet vårt i mange år. Og fordi de arbeider
så hardt for dette, arbeider også vi hardt!
Men no treng vi mange andre bøker på
hadiyya, både oppbyggjelege bøker og skulebøker, bøker til sundagsskulen og konfirmantundervisinga. Den nye bibelen er berre
starten, slår pastoren fast.
– Men eg kan seia det heilt sikkert: Det kjem
ikkje til å by på problem å få folk til å bruke
desse biblane når dei er ferdige!

•

Studiebibelen er for
alle som ønsker å
fordype seg i Bibelens
tekster. I alt 38 norske
bibelforskere har
bidratt med innledninger til hver av
Bibelens bøker og med
kommentarer til et
bredt utvalg av vers og
avsnitt.
Bidragsyterne har
bibelfaglig bakgrunn
fra bredden av landets
utdanningsinstitusjoner.
Innbundet

Kr 698,-
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BIBELGAVEN I CUBA
TEKST OG FOTO: HANS J. SAGRUSTEN

Ein mann i ei metodistkyrkje i Havanna
viser si glede over å ha fått ein bibel.

Ei dagleg
utfordring
– Lønsnivået på Cuba er
svært, svært lågt. Løna for
ein lege ligg på tretti dollar
(250 kroner) i månaden,
seier Joel Ortega Dopico.
– 450 gram svinekjøt kostar to dollar (17 kroner). Så
dersom løna di som lege er
tretti dollar (250 kroner) i
månaden, kor mykje kjøt
kan du då kjøpe?
– Eit par sko kostar ti
dollar, ein ryggsekk til
skuleborna tjue dollar. Og
når du mistar ein knapp i
den einaste skjorta di –
kvar skal du då få tak i ein
ny knapp?
– Når du får løn, rekk pengane kanskje til to-tre dagar.
Deretter må du finne ein
måte å klare deg på resten
av månaden. Så for ein
familie er utfordringa kvar
dag: Kvar skal vi finne
noko å eta i dag?

20
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– Alle på Cuba vil gjerne ha
ein bibel
– Kyrkjene på Cuba veks stadig, seier Joel Ortega Dopico, som er
generalsekretær i Rådet av kyrkjer på Cuba. – Og alle på Cuba vil
gjerne ha ein bibel!
– Kvar månad startar det opp to eller tre nye
kyrkjer. Dette er små huskyrkjer med 25–30
menneske. I løpet av dei neste åra trur eg vi
vil sjå at minst halvparten av folket på Cuba
går i ei kyrkje.
– I byen der eg voks opp då eg var tenåring,
Cardenas, var det færre enn ti kyrkjer. Men
sist månad var eg på eit pastormøte der, og
då møtte eg pastorar frå over hundre
kyrkjer!

To millionar kristne
– Kva har vi oppnådd med kampanjen «Ein
million biblar til Cuba»?
– Frå 2013 til i fjor har vi distribuert ein million biblar. Så frå å vera ei kyrkje utan biblar, er
vi no ei kyrkje med ein del biblar – ikkje nok,
men ein del. Men no er det meir enn to millionar kristne som går i kyrkja kvar sundag, ja,
gjerne fleire gonger i veka. Så når folk spør
om vi ikkje snart har nok biblar, svarar eg:
Det har vi ikkje. For alle på Cuba vil gjerne
ha ein bibel og lesa i han. Dei aller fleste
cubanarar ser faktisk på seg sjølve som
kristne – kanskje så mange som åtti prosent
av folket. Og alle vil gjerne ha ein bibel!

Handskrivne bibeltekster
Mange kristne går på besøk på sjukehusa,
fortel Dopico. Dei går frå seng til seng og
deler ofte ut ein handskriven traktat med
bibeltekster.
– Kvifor handskrivne bibeltekster?
– Fordi vi ikkje har datamaskiner, og ikkje
skrivarar. Eller så har vi skrivarar, men manglar blekk. Når vi får gjester frå utlandet, bed
vi dei alltid om å ta med seg blekk. For det
har vi ganske enkelt ikkje. Difor skriv kristne
på Cuba framleis bibeltekster for hand.

Gret over to kasser med biblar
– Korleis er det å kunne distribuere så
mange biblar som de har gjort dei siste åra?
– I fjor drog eg til ein stad i Pinar del Rioprovinsen og hadde med meg to kasser med
biblar. Det var ti pastorar og femti kristne
som tok imot dei to kassene – og dei byrja å
gråte! For dei hadde aldri sett så mange
biblar på ein gong.
– Så i dag føler vi at vi er eit velsigna land. Vi
manglar mat, vi manglar klede, vi manglar
alt … men no får vi biblar, vi har kyrkjer som
veks – og vi har håp!
– Ja, det viktigaste med desse biblane er at
folk får ei kjensle av håp! For dei veit at biblane kjem frå menneske i andre land som
tenkjer på dei og bed for dei.

Biblar til born og ungdom
– Kva slags biblar vil de trenge framover?
– Biblar i stor skrift er svært viktige. I 2030
kjem Cuba til å vera landet med den niande
høgaste gjennomsnittsalderen i verda, og vi
har dårleg med briller. Her om dagen fekk vi
fire tusen par med lesebriller frå USA.
I tollen sa dei: «Kvifor driv de i kyrkja og
deler ut lesebriller?» Vi svara at vi treng dei
av to grunnar: For det fyrste treng vi dei for å
lesa i Bibelen. For det andre er kvaliteten på
risen ofte dårleg. Så ei av dei daglege oppgåvene i heimen er å sortere risen. Med eit
par briller vil du endeleg kunne sortere den
gode risen frå den dårlege!
– Også studiebiblar er viktige, og biblar til
evangelisering. Men det aller viktigaste er
biblar for born og ungdom. For den viktige
avgjerda om å følgje Jesus, den skjer ofte i
tenåra. Dette blir ei avgjerd for heile livet.
Difor er biblar for born og ungdom så
viktige.

– Eg vil bli
turist
– Ein sundag då eg forkynte for borna i kyrkja,
spurde eg kva dei ville bli
når dei vart store. Ein sa
han ville bli lege, ein annan
politimann. Men eit av
borna sa høgt: «Eg vil bli
turist!»
– Dette svaret skremte
meg! Born og ungdom ser
at turistane er rike, og at
det er i turistindustrien
pengane er å finne. Ein
bartender på eit hotell
tener mykje meir enn ein
lærar, og har finare hus. Ja,
sjølv dei som vaskar på
hotella, tener meir enn ein
pastor eller ein lege.
– På Cuba vil mange lærarar ikkje lenger arbeide i
det offentlege skulesystemet – dei vil heller arbeide
på hotell! For der får dei
tips frå rike turistar –
mykje meir enn dei ville
tene i skulen.

•
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Historisk innvielse av ny
sørsamisk bibelbok
Bibelselskapene i Norge og Sverige gir for første gang ut en
sørsamisk bibelbok til bruk i hjem, skole, kirke og kulturliv.

Sørsamisk
bibelbok
Prosjektet er støttet av
Sametinget, Samisk kirkeråd og Samiska rådet i
Svenska kyrkan, og er et
samarbeid mellom bibelselskapene i Norge og Sverige.
Arbeidet med å oversette
hele Bibelen til sørsamisk
fortsetter etter planen i
treårige prosjektperioder.
Målet med første periode
(2019?2021) er å fullføre
evangeliet etter Johannes
og Første Korinterbrev.

Fra venstre: Generalsekretær i Bibelskapet Ingeborg Mongstad-Kvammen, konsulent i Samisk kirkeråd Tove-Lill Labahå Magga, prest i sør-samisk
område Einar Bondevik, bibeloversetter Bierna Bientie, leder for menighetsrådet i Samien Åålmege Sigfred Jåma, ungdomsleder Jenny Krihke
Bendiksen og biskop Herborg Finnset,

Lørdag 24. november 2018 ble det markert
at over 700 sider nyoversatt sørsamisk bibeltekst er på plass mellom permene i en ny,
sørsamisk bibelbok. Markeringen skjedde
ved at boka ble båret fram foran det samiske
alteret i Nidarosdomen og innviet til bruk i
Den norske kirke. Slik ble det også understreket at det sørsamiske språket hører
hjemme i Guds hus, fordi det er menneskers
hjertespråk. Og det er hjertespråket Gud
snakker til oss alle.
I Nidarosdomen ble boka høytidelig overrakt til lederen for sørsamisk menighet,
Sigfred Jåma, til Nidaros biskop Herborg
Finnset og til Samisk kirkeråd ved konsulent Tove Lill Labahå Magga. Det var bibeloversetter Bierna Leine Bientie og
Bibelselskapets generalsekretær Ingeborg
Mongstad-Kvammen som overrakte boka.
Bibelboka inneholder kirkeårets tekster fra
kirkene i Norge og Sverige, og hele evangeliet etter Markus på sørsamisk. Tekstene er
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oversatt av en gruppe sørsamiske medarbeidere under ledelse av Bierna Leine Bientie,
tidligere prest for sørsamer og selv sørsame.
To av landets fremste eksperter på sørsamisk, leksikograf Marja Mattsson Magga
og professor i samiske språk Ole Henrik
Magga, har vært med i oversetterteamet.
Innvielsen av bibelboka skjedde under en
familiehelg arrangert av Saemien Åålmege,
Sørsamisk menighet.
Bierna Leine Bientie fortalte om arbeidet
med oversettelsen: I teksten om Abraham
og Isak på Moria-fjellet (1 Mos 22) er det
brukt historisk presens, en gammel teknikk
fra sørsamisk fortellerkunst. Slik kommer
dramatikken i teksten spesielt sterkt fram.
Sørsamisk ungdom som ble spurt til råds,
ønsket at tradisjonelle språkformer skulle
tas vare på i den nye bibelteksten. Slik kan
teksten også være en eksempeltekst på
hvordan det sørsamiske språket lyder når
det brukes.
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INSPIRASJON FOR BIBELGRUPPA

Kapittel 3:
Hva er RIK bibelbruk?
Boka RIK bibelbruk presenterer tre fellestrekk ved bibellesingen i
kirker i andre land. De kan sammenfattes i ordet «RIK». Ordet er
sammensatt av den første bokstaven i tre ord og uttrykk:
REGELMESSIG – I FELLESSKAP – KONTINUERLIG
REGELMESSIG

lesing i Norge. Vår praksis er ofte

I kirker i andre land finner vi ofte en regelmessighet i bibelbruken. De har en fast tid
og et fast sted hvor de møtes for å lese
Bibelen. De har funnet en regelmessighet,
og den holder de på.

– at vi ikke leser regelmessig, men uregelmessig

For eksempel har studentene ved en bibelskole i Henan-provinsen i Kina bestemt seg
for å lese Bibelen sammen hver morgen og
kveld. De sitter i ring og leser et vers hver,
rundt og rundt i ringen, til de har lest fem
kapitler i Bibelen. Etterpå snakker de sammen om teksten.

I FELLESSKAP
I 2014 besøkte vi en bibelgruppe i en by i
Kina. Disse kvinnene kom sammen hver
eneste dag for å lese Bibelen høyt sammen.
Ei av kvinnene kunne fortelle at hun hadde
lært å lese ved å lytte til de andre.
I vår del av verden sitter vi ofte alene når vi
leser. Det er ikke så enkelt. Alene blir vi lett
forstyrret, for eksempel av mobiltelefonen
eller datamaskinen. Ofte legger vi Bibelen
fra oss før vi har kommet ordentlig inn i
teksten.

KONTINUERLIG
«Du må ikke lese Bibelen slik ei høne plukker korn», sa en kinesisk pastor. Han smilte
bredt og viste med tommel- og pekefingeren hvordan høna plukker et korn her og et
korn der, uten noen åpenbar sammenheng.
Er det ikke slik vi ofte leser Bibelen? Vi leser
noen vers her den ene dagen, og så hopper
vi til et annet sted neste dag. Slik blar vi oss
fram og tilbake, uten å få tak i de lange
linjene.

HVA MED OSS?
Tradisjonelt er det kanskje ikke en RIK
bibelbruk som preger den enkeltes bibel-

– at vi ikke leser i fellesskap, men sitter
alene
– at vi ikke leser kontinuerlig, men litt her
og litt der
Hva skal vi gjøre med dette? Dette handler
boka RIK bibelbruk om. De fjorten kapitlene handler om de viktigste stedene der
Bibelen er i bruk, som hjemmet, menigheten, bibelgruppa, barnearbeidet og ungdomsarbeidet. Etter hvert kapittel følger ni
studie- og utviklingsspørsmål:

STUDIE- OG
UTVIKLINGSSPØRSMÅL
Til personlig refleksjon:
• Hvilken bokstav i ordet RIK synes du
passer dårligst på din egen bibellesing?
• Hvilke utfordringer i hverdagen gjør det
vanskelig for deg å lese Bibelen?
• Kunne det være til hjelp for deg å lese
Bibelen sammen med andre?
Til samtale i bibelgruppa:
• Når i livet har dere lest Bibelen mest
regelmessig? Del med hverandre.
• Hva slags hjelp kunne dere ønske at
menigheten ga dere til å lese i Bibelen?
• Hva kan dere selv bidra med for å få til en
RIK bibelbruk i menigheten?

RIK bibelbruk
koster kr. 189,Vi tilbyr også pakker med
bøker til bruk i bibelgrupper og menigheter:
3 bøker: kr 498,6 bøker: kr 996,For å bestille bøker, gå til
www.bibel.no eller ring
47 97 64 93.
Boka kommer ut på
bokmål og nynorsk.
RIK bibelbruk er godkjent av Kristelig
Studieforbund. Grupper
og kurs som benytter
boka, kan søke om statsstøtte til studiearbeid.
Les mer på
www.k-stud.no eller ta
kontakt på e-post:
post@k-stud.no.

Til utvikling i menigheten:
• Hvilke samlinger i menigheten inneholder
en regelmessig bibelbruk?
• I hvilke samlinger i menigheten ser dere at
Bibelen kan brukes mer?
• Hva tror dere vil skje i menigheten hvis
Bibelen blir brukt mer?

Teksten på side 23 er en
forkortet og bearbeidet
versjon av kapittel 3 i boka
RIK bibelbruk.
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Bibelen til nye
språk i Etiopia
På Bibeldagen 2019 ønsker vi å støtte disse viktige
prosjektene i Etiopia:
• Fullføre bibeloversettelsene til konso- kambattaog hadiyya-språket, som blir brukt av til sammen
2,4 millioner mennesker.
• Trykke 17 000 bibler på konso-, kambatta- og
hadiyya-språket. Det koster 40 kroner å trykke en
bibel.
• Fullføre arbeidet med en amharisk bibel med
kommentarer for nye bibellesere.
• Gi lese- og skriveopplæring, slik at folk kan lese de
nye bibeloversettelsene.
• Videreføre det bibelbaserte kurset for
hiv-rammede «Hvor er den barmhjertige
samaritan i dag?»
Les mer på www.bibelgaven.no.

