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Bibelgaven
besøker
SENTRALASIA

– Jeg kommer aldri til å gi fra meg denne lydbibelen – ikke til noen!
Kvinnen fra Usbekistan har aldri hatt en bibel. Hun er en av de mange
som har fått en innlest lydbibel fra Bibelselskapet. I områder hvor det
er vanskelig å eie en bibel, er lydbibelen viktig for å gi mennesker Guds
Ord på deres eget språk. Les mer om bibelarbeidet i Sentral-Asia på side 5–19.
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En av de store gledene
ved å jobbe i
Bibelselskapet er samhørigheten med det
spennende mangfoldet
av ulike kirker.

over et halvt år. For tre
uker siden møtte jeg
Bibelselskapet i Ukraina
og kollegaer fra flere av
landene i Sentral-Asia.
Jeg talte på flere gudstjenester den helgen jeg var
Det er lett å se på alt som
i Ukraina. Først i en
er ulikt, og som skiller kiradventistkirke på lørdag
ker og kristne fra hveranPaul Erik Wirgenes
formiddag, så i den
dre. Kirkebygg ser forskjelortodokse katedralen på
lige ut i ulike tradisjoner. GENERALSEKRETÆR I BIBELSELSKAPET
søndag formiddag – og til
Sang- og musikkulturer er forskjellige. Vi
slutt i en stor pinsemenighet på søndag
har ulike læresetninger og ulik praksis
kveld.
for å uttrykke vår tro. Vi har ulik vektDet var tre svært ulike måter å være
legging og er sterkt uenige om mange av
sammen på. Men felles for dem var at
livets vanskelige spørsmål. Men Bibelen
Bibelen var i aktiv bruk. Det kjennes
har vi felles.
som en stor velsignelse å få jobbe med
Bibelen er en fellesnevner for alle kristne
det som knytter oss sammen.
trossamfunn. Midt i alt det som uttrykJeg har også møtt styrene for noen av
ker vår forskjellighet er Bibelen det som
alle har felles, det som ligger til grunn for bibelselskapene. Akkurat som hos oss er
styrene satt sammen av representanter
det vi gjør. Kristne gudstjenester og møfra ulike kristne kirker. Her er metodister er forskjellige. Men jeg har ennå ikke
vært på en gudstjeneste noe sted, verken ter, lutheranere, ortodokse, pinsevenner,
anglikanere, baptister, katolikker og hva
i vårt land eller ute i verden, hvor ikke
vi ellers kaller oss. Bibelselskapene er i
Bibelen har en sentral plass. Vi leser fra
mange land det eneste og det viktigste
Bibelen. Vi synger fra Bibelen. Vi henter
uttrykket for kristen enhet.
ulike liturgier fra Bibelen, som Fadervår
Bibelselskapenes viktige bidrag i dette er
og mange andre tekster. Vi ser bibelske
motiver og fortellinger i bildekunst, eller at vi samler kirkene om noe av det
viktigste vi gjør. Med en slik plattform
som symboler på veggene. Slik kan jeg
kan vi også i økende grad bygge tillit til
fortsette.
hverandre og enda tydeligere stå frem
Nå har jeg jobbet i Bibelselskapet i litt
som en samlet kristen kirke i verden.

•

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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«Jeg har ikke hatt råd til å kjøpe en bibel. Derfor ville jeg prøve å
skrive av så mange kapitler jeg kan mens dere er her.»
En eldre kvinne i Usbekistan begynte å skrive av flere kapitler fra Bibelen da Bibelselskapet besøkte kirken hennes.
Les mer om bibelarbeidet i Sentral-Asia på side 5–19.
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BIBELGAVEN I NOREG

Medalje til Olsen

Bibelbølger
Bibelselskapets nye
Podcast Bibelbølger
kjem med ny episode
kvar veke. Bibelbølger
tek opp inspirerande og
aktuelle tema med
interessante gjester.
Søster Anne Lise frå
Lunden kloster, biskop
Ole Christian Kvarme,
Magnus Malm, Dagfinn
Høybråten, Agnes Lid
og Sigmund Evensen er
berre nokre av gjestene
ein kan lytte til.
Kvar episode er på 20–40
minutt og kan finnast på
bibelbolger.podbean.com.

Det ukrainske kulturdepartementet har
tildelt bibelmisjonsleiar Bernt G. Olsen i
Det Norske Bibelselskap si fortenestemedalje for «aktiv rolle i utviklinga av
kultur og åndeleg liv i Ukraina».
På denne måten ønskjer den ukrainske
regjeringa å uttrykkje djup takksemd overfor
Det Norske Bibelselskap for støtta til bibelarbeidet i landet.
Dei løftar fram at dette har vore særleg viktig
med tanke på den pågåande krisa i landet.
Det ukrainske bibelselskapet uttrykkjer òg
takksemd overfor Bernt G. Olsen, Det
Norske Bibelselskap og fellesskapet av bibelselskap for samarbeid og støtte.

– Ei openberring!
– Når det gjeld gjevarteneste trur eg at eg
må kalla det ei openberring, seier Magne
Handeland frå Hovsherad etter å ha vore
med Bibelselskapet på tur til Etiopia.
– Då vi sat på Bibelhuset i Addis Abeba og
høyrde korleis arbeidet med bibelomsetjing
og bibeldistribusjon når ut til alle kyrkjer og
alle avkrokar, då skjøna eg at dette er den
sikraste og beste måten pengane kan bli brukt
på.
– Her var dyktige språkfolk som hadde planar
for eit tjuetals lokalspråk. Vi besøkte
Samaritan-programmet som reiser opp fortvila menneske som er råka av hiv, i fengselet
såg vi fangane som lengta etter biblar og
bibelundervisning – og Bibelselskapet var der!
– Denne turen har gjort noko med meg og
endra mitt syn på gjevarteneste. Det var så
sterkt eg må kalla det ei openberring! No vil eg
tilrå å gje til Bibelselskapet, for eg har sett at
pengane kjem fram og gjer store forandringar
i folks liv!
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Sagrusten til Verbum

Hans J. Sagrusten (biletet) er tilsett som ny
forlagssjef i Bibelselskapets forlag, Verbum.
Han har sidan 2013 vore bibelbrukskonsulent
og hatt redaktøransvaret i Bibelgaven.
– Eg ser fram til å vera med og leie landets
eldste forlag gjennom 200-årsjubileet og inn i
framtida, seier Sagrusten.
Han tiltrer stillinga 1. august og etterfølgjer
Tord Langmoen, som har vore innleigd forlagssjef sidan 2017.
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Hun hadde ikke råd til
å kjøpe en bibel
Khalmat Ashirov i Bibelselskapet i Usbekistan forteller om et sterkt
møte med en eldre kvinne. Hun hadde ikke råd til å kjøpe en bibel
– da begynte hun å skrive den av for hånd.
– Vi besøkte nylig en menighet et sted i
Usbekistan. Vi var der for å feire Bibeldagen i
menigheten og hadde satt opp et stort bord
med bøker. Da la vi merke til en eldre kvinne.
Hun hadde begynt å skrive av fra den nye
usbekiske bibelen i en stor kladdebok. Hun
sto bøyd over bibelen og skrev, fylt av
ærbødighet og ærefrykt.

– Hun ble svært glad og takknemlig for at
hun nå kan lese Guds Ord på sitt eget morsmål.
Denne kvinnen har i femten år reist tjue kilometer hver vei for å komme til menigheten
sin. Dette er første gang hun har en bibel på
sitt eget språk.

Hun hadde allerede skrevet av flere kapitler
da Ashirov la merke til hva hun drev med. Da
han spurte hvorfor hun gjorde dette, svarte
hun:

I nærmere tretti år har en arbeidet på den
første hele bibelen på usbekisk. I 2017 ble de
3000 første biblene distribuert. Så langt er det
distribuert 15 000 bibler, men behovet er så
mye, mye større.

– Jeg har en drøm om en gang å kunne lese
Bibelen på morsmålet mitt, slik at jeg bedre
kan forstå hva Gud sier. Men jeg har ikke
hatt råd til å kjøpe en bibel. Derfor ville jeg
prøve å skrive av så mange kapitler jeg kan
mens dere er her.

Møtet med den eldre kvinnen viser med
all tydelighet at det er stort behov for usbekiske bibler til en rimelig pris. Med vår gave
kan flere som henne få en bibel på sitt eget
morsmål.

– Jeg har en drøm
om en gang å
kunne lese Bibelen
på morsmålet
mitt, slik at jeg
bedre kan forstå
hva Gud sier. Men
jeg har ikke hatt
råd til å kjøpe en
bibel.
En eldre usbekisk kvinne
smiler etter å ha fått en
bibel av Bibelselskapet i
Usbekistan.

•

– Da vi hørte dette, ga vi henne straks en bibel
helt gratis, forteller Ashirov.
nummer 3 I 2019 I Bibelgaven
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100 000
bibler
– Da kirkene
måtte begynne å
samles i hjemmene,
førte det til en stor
vekkelse. Derfor
tror jeg det er
realistisk når folk
sier til oss at det er
behov for 100 000
bibler på usbekisk.
Anatoliy Raychynets,
Det ukrainske bibelselskap

I dette nummeret av Bibelgaven
kan du lese om bibelarbeidet i
landene i Sentral-Asia.
Reportasjene i bladet er skrevet
etter en reise våren 2019 da
bibelmisjonsleder Bernt G.
Olsen møtte lederne for de
sentralasiatiske bibelselskapene.
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EN MANN VASKER MARKEDSHALLENE I SAMARKAND. Landene i Sentral-Asia ligger langs den gamle
Silkeveien hvor varer ble fraktet mellom øst og vest helt siden 100-tallet e.Kr. Samarkand var et av de viktigste
knutepunktene mellom øst og vest, hvor bomull og silke ble solgt til handelsmenn fra Europa.

▲
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Fra mørke
til lys
Anatoliy Raychynets
(bildet) minner om
bibelverset i Johannes
1,5: «Lyset skinner i
mørket, og mørket har
ikke overvunnet det.»
– Her i Ukraina var det
en gang mørke. Før
Ordet kom, ofret de
barn på ukrainsk jord.
Men så kom Ordet, som
er lyset. Og se på
Ukraina i dag:
et kristent land.
«Takk for barnebiblene» hilser en gruppe barn i en baptistkirke utenfor Almaty i Kasakhstan. Kirken driver et omfattende sosialt arbeid i
nærområdet. Bibelselskapet i Kasakhstan er med og støtter dem med bibler og barnebøker.

– I Sentral-Asia har vi
møtt mennesker som
levde i mørket, og vi har
sett og hørt hundrevis
fortelle hvordan lyset
kom inn i livet deres. Da
kirken måtte gå under
bakken så vi at mørket
ikke kunne overvinne
lyset. Vi vet at mørket
aldri vil kunne overvinne
dem som tror.
8
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– Behov for 100 000 bibler
– Vi har sett et stort behov for å hjelpe våre brødre og søstre, sier
Anatoliy Raychynets i Det ukrainske bibelselskap. – Bare i Usbekistan
melder kirkene at det er behov for 100 000 bibler.
Anatoliy Raychynets er assisterende generalsekretær i Bibelselskapet i Ukraina. Han
møtte i mai lederne for bibelselskapene i
Sentral-Asia, sammen med Bernt G. Olsen
fra Bibelselskapet i Norge. De sentralasiatiske lederne fortalte om de store behovene i regionen.
– Vi har hørt at det er behov for 100 000
bibler bare på usbekisk – er det realistisk?

– Jeg tror det. Da kirkene måtte begynne å
samles i hjemmene, førte det til en stor
vekkelse. Derfor tror jeg det er realistisk når
folk sier til oss at det er behov for 100 000
bibler.

Husmenigheter
Anatoliy tror at de mange husmenighetene
har ført til kirkevekst:

Bibelgaven_3_2019
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Fra undertrykkelse til frihet
Anatoliy tar oss med på en historisk reise
gjennom skiftende politiske forhold:
– I Sovjetunionen var all religion undertrykt
i Sentral-Asia. Men de kristne ble hardere
undertrykt enn andre. Islam sto så sterkt at
de ikke ble undertrykt på samme måte, og da
landene her ble selvstendige, kom islam
raskt tilbake.
– De siste årene under Sovjetunionen ble
det litt enklere for kristne å samles. Men dette gjaldt bare for russere. Det var nærmest
umulig for en usbeker eller kasakher å bli
med i en kristen kirke.
– Under Jeltsin begynte det å strømme inn
bibler fra Vesten. Selv om biblene var på
russisk, var de likevel såkorn. Det dere
gjorde da dere begynte å sende bibler, var
utrolig viktig.

Den blå barnebibelen
– La meg nevne den blå barnebibelen: Den
har skapt en vekkelse i disse landene, blant
usbekere, kasakher og andre. Den er ikke
bare for barn, for den har lange fortellinger.
De som ikke kan lese, kan se på bildene.
Mange har møtt Jesus i drømmer etter å ha
lest den.

– Det har vært forbudt å påvirke andre til å
skifte tro. Mange har blitt straffet og fengslet. Derfor gikk de nasjonale kirkene under
bakken og begynte å samles i hjemmene.
Men kanskje passet det bedre med kulturen
i Sentral-Asia å møtes i hjemmene, i stedet
for i store kirker.
– Hva har skjedd i Sentral-Asia de siste
årene?
– Myndighetene forbød de nasjonale folkegruppene å gå i kristne forsamlinger. De
visste at russerne ville forlate Sentral-Asia,
og de russiske kirkene har blitt svært små.
Men fra undergrunnen har det dukket opp
nye menigheter med nasjonale kristne. Nå
har det blitt tusenvis av slike grupper.

– Vi ser en del muslimer som blir kristne,
men som fortsetter å gå i moskeen. De kaller
seg for Jesu disipler. Vi har også møtt en
imam som har blitt kristen. Folk blir døpt i
badekaret hjemme. De går varsomt fram for
ikke å bli utstøtt av slekta, men etter hvert
deler de forsiktig sin tro.

Videre østover
– Hva skjer framover?
– Hvis vi får beholde den åpningen for bibelspredning vi har i dag, tror jeg vi vil se den
kristne kirke vokse til en størrelse som ingen vil være i stand til å kontrollere. En gang
var det dere fra Vesten som kom til oss i
Ukraina – nå er det vi som drar videre
østover.
– Bare de fire siste årene har over seks hundre misjonærer reist videre østover fra
Ukraina. Og disse landene som vi støtter i
dag, vil siden spre troen til nabolandene
sine, som Iran og Afghanistan – ja, de gjør
det allerede i dag.

Strategisk
viktig
– Det har vært strategisk viktig å ta med
ukrainske kirkeledere til
Sentral-Asia, sier
Anatoliy Raychynets.
– De har fått se hva
Bibelselskapet gjør utenfor Ukraina, og de har
tatt med inspirasjonen
tilbake til sine kirker.
Ukrainske kirkeledere
er nå blitt talsmenn for
arbeidet Bibelselskapet
gjør i Sentral-Asia.
– Pinselederen
Mykhailo Panochko
(bildet) sa på en stor internasjonal konferanse:
«Det som Bibelselskapet
har sådd i Ukraina, har
båret frukt. Nå er det
vår tur til å gi tilbake,
slik at også andre land
kan få et bibelselskap. Vi
vil dele det vi har, med
våre brødre og søstre.»

•
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– Nå kan vi
få inn bibler
– De siste årene har situasjonen endret seg i positiv
retning. For mindre enn ti
år siden var vi nær ved å
stenge. Vi hadde ingen
bibler, alle ble stoppet på
grensa. Nå kan vi få inn
bibler, og vi har et bedre
forhold til myndighetene.
De har skjønt at det å
være usbekisk kristen er
noe som er normalt.
– Før ble evangeliske
kirker sett på som sekter.
Men nå ser myndighetene
at de ortodokse og katolske kirkene tar godt imot
de evangeliske, og myndighetene endrer holdningen
sin til dem.
– Nå er det en god holdning fra både myndighetene og muslimske ledere, i
alle fall på offisielt nivå,
som ikke lenger sier at vi
er fiender. Dette er et
resultat av Bibelselskapets
arbeid de siste årene.
Vladimir Ternoyov,
ass. generalsekretær i
Bibelselskapet i Usbekistan.

10
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– Dette er svaret på bønnene våre, sier kvinnen fra Usbekistan.

– Jeg har lengtet så inderlig
For første gang hører hun Guds Ord på sitt eget morsmål, i en
lydbibel fra Bibelselskapet. Der hvor det er vanskelig å distribuere
vanlige bibler, lytter mange nå til lydbibler.
– Denne kvinnen bor i et svært avsidesliggende område, forteller Vladimir Ternoyov
i Bibelselskapet i Usbekistan om kvinnen
som vi ikke kan dele navnet på.
– Hun er et bønnemenneske, og hun besøker mange syke og fattige. I området hvor
hun bor, er det svært farlig både å eie og å
dele ut bibler. Derfor deler vi ut lydbibler i

dette området.
Da hun fikk høre Bibelen på usbekisk, ga ordene sterk gjenklang i hjertet hennes.
– Jeg har lengtet så inderlig etter å få lese
eller høre Bibelen på mitt eget morsmål, sa
hun med tårer i øynene.
– Denne lydbibelen vil være en stor hjelp for
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– Jeg ber om at dette skal skje, sier hun.
– Da dere fra Bibelselskapet slo på lydavspilleren, og jeg kunne høre Guds Ord på
usbekisk, ble jeg så glad! Tårene strømmet
fra øynene mine. Jeg forsto at dette er svaret
på bønnene våre; nå kan også mennesker
med funksjonshemninger få det store privilegiet å høre Guds Ord!
Denne kvinnen har besøkt en annen kvinne
som har hatt kreft. Hun har vært på sykehuset lenge, og hun har savnet kontakt med
menigheten.

NY UTGAVE

Åtte dager
i Jerusalem
OLE CHRISTIAN
KVARME

– Da hun ble utskrevet fra sykehuset hadde
jeg med en lydbibel som hun kunne lytte til.
Vi takker Gud for alle dere som er involvert i
å spre Guds Ord på denne måten!
Vladimir Ternoyov forteller om en tredje
kvinne som heller aldri har hatt en bibel:
– Hun ble jublende glad da hun fikk lydbibelen i gave. Alt hun sa til oss var: «Jeg
kommer aldri til å gi fra meg denne
lydbibelen – ikke til noen!»
Vladimir Ternoyov er assisterende generalsekretær i Bibelselskapet i Usbekistan. Han
forteller hvilke muligheter Bibelselskapet
ser framover:
– Myndighetene tillater nå at kirkene driver
søndagsskoler. Siden dette har vært forbudt
i lang tid, finnes det ingen kristne bøker for
barn. Vi har ikke noe materiell for søndagsskolelærere. Et viktig prosjekt er derfor
tegnebøker med bibelhistorier.

meg i tjenesten når jeg besøker syke og fattige som ikke kan lese Bibelen selv, forteller
kvinnen.
– I familien min er vi åtte døtre, men det er
bare jeg og familien min som tror på Jesus.
Søstrene mine er helt avvisende og vil ikke
lese Guds Ord.
Men lydavspilleren fra Bibelselskapet er
svært nyttig.
– En søster av meg har gjennomgått en stor
ryggoperasjon, og i fem år har hun vært
sengeliggende. Hun kan ikke lese, men når
jeg setter på lydbibelen for henne, kan hun
høre evangeliet på usbekisk.
Hun håper at søsteren en dag skal vende seg
til Gud.

– Det andre viktige er den nye bibeloversettelsen på usbekisk. Oversettelsen er ferdig,
og den er offentlig publisert i Usbekistan.
Vi har godkjenning fra myndighetene, og
derfor kan vi nå spre boka over hele landet.
– Dere har nå distribuert nesten alle biblene
dere har fått trykt. Hvor mange flere trenger
dere?
– Kanskje hundre tusen. Kirkene vokser,
men vi vet ikke hvor store de er. Mange av
dem er ennå redde for forfølgelse og er ennå
under bakken. Dessuten er det mange som
må holde det hemmelig for familien at de er
kristne. Jeg kjenner selv slike folk. De går
fortsatt i moskeen, selv om de tror på Jesus.
For alle disse er lydbibelen en mulighet til å
høre Guds Ord.

•

Denne boken tar oss
med til Jerusalem og de
siste dramatiske
dagene av Jesu liv. Med
bakgrunn i bibelsk og
jødisk tradisjon trekkes linjene til vår
kristne påskefest og
det spesielle innholdet
som knytter seg til
hver enkelt av disse
åtte dagene. Boken er
en ypperlig håndbok
på tur i Israel eller som
en personlig vandring
gjennom Jesu siste
dager på jorden.

Kr 349,-

www.verbumforlag.no
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Han sendte
sitt ord
Et vers fra Salmenes bok er
blitt viktig for Syrgabu
Kataganova: I Salme 107,20
står det:

«Han sendte
sitt ord og
helbredet dem
og fridde dem
fra graven.»
– Jeg tror at gud helbreder,
sier Syrgabu Kataganova.

– Jeg forstår ikke hva som har hendt med meg, sier Syrgabu Kataganova.

- Flere har blitt kristne
Syrgabu Kataganova har opplevd mye sykdom, sorg og smerte.
Men nå arbeider hun for å gi Guds Ord til andre mennesker. – Flere
har blitt kristne i landsbyen jeg kommer fra, sier hun.
Det er fredag morgen, vi er invitert til å møte
noen kvinner i en kirke i Kirgisistan; alle har
muslimsk bakgrunn. Kirken er stiftet av
koreanske misjonærer. Som skikken er tar vi
av oss på bena før vi går inn. Vi blir plassert
på gulvet, ved et lite bord hvor vi blir servert
te.
Syrgabu Kataganova er en av kvinnene vi
møter. Hun snakker nesten ikke russisk,
men en av medarbeiderne i Bibelselskapet
kan oversette. Syrgabu er en sterk kvinne

12
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som ikke er redd for å stå fram med sin tro.
– Før jeg ble kjent med Kristus, levde jeg i
mørke, forteller hun.

Et tragisk tyveri
Historien hennes starter med et tyveri.
Noen menn kom en gang i 1996 for å kjøpe
poteter som Syrgabu og mannen oppbevarte i jordkjelleren. Mennene fikk med
seg så mye poteter som de kunne betale for.
Så skulle de komme tilbake senere, for å
kjøpe mer.
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Men hun kom i kontakt men noen kristne i
den koreanske menigheten.

NY VERBUMBOK

– De fortalte meg om Jesus, sier Syrgabu.
– De sa at jeg ville bli bedre hvis jeg kom til
kirken. Det gjorde jeg, og her fikk jeg et
nytestamente. Der leste jeg at Jesus helbredet alle slags mennesker. Da begynte
også jeg å be: «Helbred meg Jesus, så vil alle
kunne se hvem du er!»
– Jeg ble både frelst og helbredet, men det
tok to år! Og det var to år med kamp – en
gang slo jeg dem som prøvde å be for meg!

Alt var tilgitt
Hun sier at hun forstår ikke selv hva som har
hendt med henne:

Fri til
å tjene
Lederskap i
Jesu fotspor
MAGNUS MALM

– Jeg trodde at jeg bare hadde én synd som
jeg slet med, sier hun og viser til det tragiske
som hendte med mannen hennes.
– Men jeg fikk se at det var mange synder i
livet mitt. Og at alt var tilgitt, smiler hun.
Denne forståelsen skulle gi Syrgabu en trang
til å gi evangeliet videre til andre mennesker.
I dag arbeider hun for å gi Guds Ord til flere i
området.

Flere er blitt kristne
Syrgabu er eldst av åtte søsken. Bare en av
brødrene er blitt en kristen, men han døde
kort tid etter av tuberkulose.
Neste morgen oppdaget Syrgabu og
mannen at jordkjelleren var tom; mennene
hadde kommet tilbake og stjålet alle
potetene i løpet av natta.
Tapet førte til en konflikt mellom ektefellene, og konflikten endte på tragisk vis,
med at mannen tok livet sitt. Syrgabu skulle
komme til å klandre seg selv for dette i
mange år. For like før dette hendte, hadde
hun sagt at det hadde vært bedre om
mannen var død enn at han skulle oppføre
seg slik.

Depresjon og helbredelse
Alt dette førte Syrgabu inn i en dyp depresjon. I ti år var hun innlagt på sykehus, men
tiden på sykehuset førte henne bare dypere
inn i mørket. Hun forsøkte alt, fra synske
mennesker til leger, men ingen ting hjalp.
Hun så ikke noen annen utvei enn døden og
forsøkte flere ganger å ta livet sitt.

– Dette førte meg inn i en troskrise, forteller
Syrgabu.
– Men så opplevde jeg at Jesus sa til meg:
Vær glad for at din bror fant frelsen før han
døde.
Til å begynne med møtte hun stor motstand
i familien, men det gjør hun ikke nå lenger.
To av døtrene til Syrgabu og deres barn er
også med i kirken nå. Hun er stadig tilbake i
landsbyen hvor hun kommer fra. Der har nå
flere blitt kristne. Alle i landsbyen har hørt
om Kristus, og noen tar imot ham.

Dette er ikke enda en
bok for å høyne kompetansen hos ledere.
Det er en varsom
veiledning tilbake til
kilden. Magnus Malm
viser hvordan sekulære lederroller og behovet for å lykkes blir et
hinder for en sunn og
fri utfoldelse av
kristent lederskap.

Kr 359,-

– En av damene i landsbyen forteller at hun
leser Bibelen i smug, smiler Syrgabu.
– Hun leser den med lommelykt, så ikke
mannen skal oppdage det.

•
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BIBELGAVEN I SENTRAL-ASIA
TEKST OG FOTO: BIBELSELSKAPET I USBEKISTAN

Bibeldeler i
stor skrift
Bibelselskapet i Usbekistan
utgir flere bøker hvor deler
av Bibelen er trykt i stor
skrift. Dette gjelder de fire
evangeliene, Apostlenes
Gjerninger, Salmene og
Ordspråkene. Bøkene er
svært poulære blant eldre
og svaksynte.

– JEG ER OVERVELDET AV GLEDE, jeg er så takknemlig for disse uvurderlige
gavene – Guds Ord i stor skrift, både de fire evangeliene, Apostlenes Gjerninger og
Salmene. Jeg elsker å lese evangeliet, men har dårlig syn. Disse bøkene vil hjelpe meg å lese
Guds Ord. Må Herren velsigne dere for denne tjenesten dere gjør! Raisa (82), medlem av
den romersk-katolske kirke.

•

I samarbeid med metropolitt Vikentiy i den russiskortodokse kirke har
Bibelselskapet delt ut bibeldeler i stor skrift i en rekke
kirker over hele Usbekistan,
og ved mange alders- og
sykehjem.
Når Bibelselskapet besøker
aldershjem, vil ofte også de
muslimske beboerne uttrykke ønske om å få en
evangeliebok, ifølge
generalsekretær Khalmat
Ashirov i Bibelselskapet.

– MIN MOR ER 89 ÅR GAMMEL, og det er vanskelig for henne å komme til kirken.
Hun leser bøker med forstørrelsesglass, men med stor skrift blir det enklere. Disse bøkene
med evangeliene, Apostlenes Gjerninger og Salmene er en dyrebar gave. Takk så mye for
dette, alle dere som er med og lager og distribuerer disse bøkene! Lyudmila (65), medlem
av den romersk-katolske kirke.

•
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NY VERBUMBOK

Gud og
miljøet –
hva sier
Bibelen?
KJELL ARNE NORUM

– DE KRISTNE I KARAKALPAKSTAN, vest i Usbekistan, lever under vanskelige
forhold. Ennå i dag finnes det ikke en eneste registrert kirke der. Men i år klarte vi å skaffe
dem noen bibler på usbekisk. På tross av vanskelighetene er kirken i stadig vekst. De spør
stadig etter flere bibler på usbekisk, og aller helst lydbibler på sitt eget språk. Vladimir
Ternoyov, Bibelselskapet i Usbekistan

•

Er det plass til gleden
over skaperverket til
tross for klimakrisen
som truer? Bibelen kan
inspirere oss til å få
sunne holdninger og
motivere til handling
for å ta vare på miljøet.
Kjell Arne Norum
belyser både gleden og
alvoret ved et særdeles
aktuelt tema.

Kr 298,-

– STØTTE I BØNN ER DEN STERKESTE STØTTEN VI KAN FÅ. For situasjonen er ikke lett. Det er mange restriksjoner, og mange kristne er urolige. Vi forstår dette
som en åndelig kamp, og derfor er støtte i bønn så viktig. Tallet på kristne i landet vårt er
ikke stort, og vi har ikke så mange ressurser. Men en av de viktigste ressursene vi har er
Bibelen. Shokrat Nigmatov, Bibelselskapet i Tadsjikistan..

www.verbumforlag.no
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BIBELGAVEN I SENTRAL-ASIA
TEKST: BERNT G. OLSEN OG BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: BERNT G. OLSEN

Sentral-Asia:
• Omfatter landene
Kasakhstan, Usbekistan,
Kirgisistan, Tadsjikistan og
Turkmenistan. Også
Aserbajdsjan regnes ofte
som en del av Sentral-Asia.
• Det bor ca. 75 millioner
mennesker i Sentral-Asia.
Usbekistan er det mest
folkerike landet med ca.
30 millioner innbyggere.
• Etter Sovjetunionens fall i
1990 har Sentral-Asia vært
preget av politisk uro og
totalitære regimer.
• Islam er den dominerende
religionen. Men det er en
voksende kristen minoritet i alle landene.
• Det er stor mangel på
bibler. Bibelselskapet
samarbeider med alle
kirkesamfunn for å skaffe
bibler til alle som ønsker
seg en.
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Guds ord finner veier til nye NY VERBUMBOK
folkegrupper
Pilegrim
– Vi opplever kirkevekst blant kasakhene, og nye menigheter blir
etablert. Men de kristne trenger bibler. Til det trenger vi deres hjelp,
sier generalsekretær for Bibelselskapet i Kasakhstan, Viktor
Grishko.
Det kasakhiske bibelselskapet betjener en
befolkning på ca. 15 millioner mennesker
spredt over et område like stort som VestEuropa. Mens majoriteten av den russisktalende befolkningen er kristne, er kasakhene
og flere av minoritetsgruppene tradisjonelt
muslimer.
– Hvilken støtte trenger dere fra kristne i
Norge?
– Vi trenger finansiell hjelp: Vi har et godt
distribusjonsapparat og vårt eget forlagshus. Vi ønsker å bruke ressursene vi har i
vårt eget land, for på den måten styrker vi
også bibelarbeidet og relasjonene vi har til
kirkene og de kristne, påpeker Viktor.

Frivillighet
– Hvordan klarer dere å nå ut til hele dette
store landet?
– Vi har 40 frivillige medarbeidere knyttet
til Bibelselskapets kontor. I tillegg kommer
frivillige kirkelige medarbeidere i de store
byene. Ifølge kasakhisk lov har vi kun tillatelse til å drive arbeid på kirkens areal,
forklarer Viktor.
Dermed oppstår det en gjensidig avhengighet mellom kirkene og Bibelselskapet, men
ikke alle menigheter har råd til å betale for
biblene.
– I går mottok jeg en henvendelse fra en stor
menighet i Karaganda som etterspurte bibler og kristen litteratur. De større menighetene i byene har gjerne mulighet til å betale
litt, men mange små menigheter, ofte på
landsbygda, har ikke midler til det. Men også
de trenger Guds Ord, understreker Viktor.

Assimileringspolitikk
Fra sammenbruddet av Sovjetunionen i
1990 og fram til i dag her det vært en stor endring av kirkelandskapet i Kasakhstan.

Langs veien og
ved kjøkkenbordet
ULLA KÄLL

Mens de tradisjonelle russiske menighetene
er svekket, skjer det en vekst i de kasakhiske
menighetene.
– Jeg har selv russisk bakgrunn, og synes det
er trist at de russiske menighetene opplever
tilbakegang. Likevel er jeg glad for kirkeveksten vi ser blant kasakhene, for vi har en
målsetning om å nå ut til dem, sier han.
Denne utviklingen skyldes blant annet at
myndighetene driver en målrettet assimileringspolitikk, særlig nord i landet, der de
fleste russisktalende bor.
– Islam er kasakhenes religion, og myndighetene propaganderer for muslimer og islam. Likevel kommer unge og eldre kasakher til kristendommen, forklarer Viktor.
På bakgrunn av dette arbeider også
Bibelselskapet målrettet for å knytte til seg
personer med kasakhisk bakgrunn.

«Kom deg ut av mitt hus»
– Kan du si noe om hvilke utfordringer nye
personer står overfor når de blir kristne?
– Fordi de bekjenner Jesus som Guds sønn
har nye troende og konvertitter det svært
vanskelig. Særlig gjelder det yngre mennesker. Ifølge islam har Gud ingen sønn, og
mange foreldre vil si til sin sønn eller datter
som bekjenner Jesus som Gud: «Kom deg ut
av mitt hus».
Det er også mange eksempler på rettsaker
mot kristne grupper og kristne ledere.
– Vi har etablert en økumenisk organisasjon
for å verne om vår frihet som kristne. En av
medlemmene av denne organisasjonen er
pastor i pinsekirken og også medlem av vårt
styre. På den måten er vi stadig orientert om
situasjonen for de kristne, og vet hvilket
lovverk vi må forholde oss til, sier Viktor
Grishko.

•

I denne boka inviterer
Ulla Käll oss til å stoppe
opp og grunne over sju
nøkkelord som kan
gjøre vandringen
rikere:
langsomhet – frihet –
enkelhet – bekymringsløshet – stillhet –
fellesskap – åndelighet
Boka egner seg godt til
å ta med i tursekken
om man går pilegrim,
men kan like gjerne
brukes hjemme ved
kjøkkenbordet eller i
en samtalegruppe.

Kr 265,-
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BIBELGAVEN I SENTRAL-ASIA
TEKST OG FOTO: BERNT G. OLSEN

En blå
barnebibel
– En av de første
biblene jeg fikk,
var en blå barnebibel. Den var
brakt hit av nordmenn. Jeg leste
den for barna
mine i flere år
etter at de hadde
lagt seg. Jeg var
27 år første gang
jeg fikk en bibel.
Pastor Rasim Khalilov,
generalsekretær i
Bibelselskapet i
Aserbajdsjan
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– Hjelp oss å trykke bøker
til barna våre!
Pastor Rasim Khalilov er generalsekretær i Bibelselskapet i
Aserbajdsjan, som ble stiftet i 2016. Han forteller om et skrikende
behov for bibler og bøker – særlig kristne barnebøker.
– Det er stort behov for bøker til barn. Den
eneste barneboka Bibelselskapet har, er en
tegnebok. Så vi vil be norske kristne: Hjelp
oss å trykke hundrevis av denne boka til
barna våre – på aserbajdsjansk språk, på
udin-språket og på russisk språk. Dette er
virkelig et stort behov!
– Før Bibelselskapet ble stiftet, kunne vi
ikke få bibler over grensa. Men etter at
Bibelselskapet ble offentlig registrert, åpnet
regjeringen dørene for oss. Med hjelp av
bibelselskapene i Ukraina og Norge har vi
fått muligheten til å få inn flere bibler. Nå
har vi fått trykt to tusen bibler på aseri, og vi
har fått inn tre tusen bibler på russisk.
– Hvor mange kristne er det i Aserbajdsjan?
– 96 prosent er muslimer, og det er bare
to-tre prosent kristne. Vi vil virkelig be dere
om hjelp til å trykke barnebøker, så mye som
dere kan hjelpe oss!

Barnebøker
– Hvorfor nettopp barnebøker?
– For at barna skal vokse i troen. Vi har besøkt hjem langt borte i fjellene og tatt med
oss bøker. Da ser vi at bestemødre og bestefedre setter seg ned med barnebarna og leser
for dem. Så kan barna tegne bibelhistorier i
boka. Vi har muligheten til å spre så mange
som vi vil av disse bøkene.
– I mars tok vi med oss to hundre tegnebøker med bibelhistorier til en kirke. Vi visste
ikke om vi kom til å få delt ut alle sammen.
Men det kom mer enn to hundre barn!
– Var dette barn fra kristne familier?
– Nei, bare tjue av barna var fra kristne
familier, de fleste var ikke-kristne.

Hat
– Er det mye forfølgelse av kristne ute i
distriktet?

– Det er ikke forfølgelse, men det er hat. Når
vi snakker om Jesus, legger de oss for hat. De
forfølger oss ikke med vold, men de begynner å opptre skremmende.
– Hva slags reaksjon vil en ungdom få i familien hvis han eller hun konverterer?
– For to måneder siden møtte jeg to ungdommer. Gutten hadde blitt kastet ut hjemmefra. Han var atten år. Jenta var sytten år
og hadde blitt banket opp av faren og broren. De neste to månedene kunne hun ikke
komme hjem igjen, og hun bodde hos en
tante. Etter to måneder kom foreldrene og
spurte tanten hva jenta sa nå. «Hun vil bare
være en kristen», sa tanten – «og jeg er en
kristen også!»
– Det var tanten som introduserte henne for
kristendommen. Hun fikk besøk av noen
evangelister, de snakket om troen, og jenta
begynte å elske Jesus. Hun fikk en bibel og
begynte å lese.
– Vi har også et vitnesbyrd fra en annen jente. Moren hennes var svært syk, og jenta
spurte Gud: «Hva skal jeg gjøre, hvorfor
hjelper du oss ikke?» Og Gud sa til henne:
«Du må lese Bibelen!» Vi skaffet henne en
bibel, og hun begynte å be mens hun leste i
den. Moren ble fullstendig helbredet! Dette
er helt utrolig, men vi har en video hvor
jenta forteller om dette.

Lettere akseptert
Det er stor mangel på barnebøker i
Aserbajdsjan, forteller Khalilov.
– Det finnes ikke en eneste kirke som har
barnebøker. Vi satser på barnebøker fordi de
lettere blir akseptert enn bøker for voksne.
Folk er ikke så redde for barnebøker, så de vil
tillate at barna får en barnebibel. Og når
barna begynner å lese den, vil de voksne
lytte med et halvt øre og kanskje forstå noe
selv.

•

Kommer
ikke for
dommen
– Folk i Aserbajdsjan har
gudsfrykt. De vet at Gud
skal dømme alle mennesker. En av vennene mine
tok fram Bibelen og viste
vennene sine hva det står
skrevet i Johannes 5,24:
«Den som hører mitt ord
og tror på ham som har
sendt meg, har evig liv og
kommer ikke for dommen, men er gått over fra
døden til livet.»
– Folk reagerte så sterkt!
De sa: «Er det virkelig
sant?» «Ja», sa vennen
min, «det står skrevet
her». Så begynte han å
undervise dem om Guds
farskjærlighet, at Jesus
elsker dem og vil hjelpe
dem å unnslippe dommen.
Dette er virkelig til hjelp
for folk!
Pastor Rasim Khalilov,
generalsekretær i
Bibelselskapet i
Aserbajdsjan

nummer 3 I 2019 I Bibelgaven

19

Bibelgaven_3_2019

28.06.19 13:59

Side 20

BIBELGAVEN I NORGE
TEKST: RAGNHILD KLEVMOEN OG HANS J. SAGRUSTEN FOTO: BOE JOHANNES HERMANSEN

Fakta om
Bibelen til alle
i Østfold
Noen tall om aksjonen
«Bibelen til alle i Østfold»:
• 46 500 husstander takket
ja til en bibel.
• 60 prosent av de besøkte
takket ja.
• 30 prosent takket nei.
• 10 prosent hadde allerede
en bibel.
• 3000 frivillige deltok i
aksjonen.
• 1000 mennesker har i
ettertid tatt kontakt og
bedt om en bibel.
Kilde: Bibelen til alle Østfold (BTØA)

Kristin Stordal (t.v.) og Ragnhild Klevmoen deler ut en gratis bibel til Arnt Johannes Hermansen fra Råde. Bildet er arrangert.

– Har erfart at Guds Ord er
virksomt
46 500 bibler ble delt ut i Østfold under aksjonen Bibelen til alle.
Selv etter at utdelingen er over, har mer enn tusen mennesker bedt
om å få en bibel.

20

Bibelgaven I nummer 3 I 2019

– Det er et historisk, tverrkirkelig bibelsamarbeid vi har gjennomført i Østfold, sier
Ragnhild Klevmoen fra Råde, som har
sittet i styret for aksjonen. Hun er også med i
Bibelselskapets komité i Borg.

fleste hjem i Østfolds atten kommuner
besøk, med tilbud om å få en bibel.

Målsettingen for aksjonen var å tilby hver
eneste husholdning i Østfold en gratis bibel.
Fra 29. oktober til 11. november fikk de

– I omkring 46 500 hjem takket de ja til å få
en bibel. I gjennomsnitt svarte 60 prosent ja
takk. Omkring 30 prosent takket nei, mens

46 500 hjem
– Hvor mange takket ja?
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fra hele fylket, der vi fikk dele noen av historiene og erfaringene.
De aller fleste hjem hadde på forhånd fått
informasjon om bibelgaveaksjonen i posten
eller via radio. Det gjorde at folk flest visste
hva det handlet om.
– De som delte ut biblene, fikk i all hovedsak
en god mottakelse, Flere fortalte at de hadde
ventet på at vi skulle komme, sier Ragnhild
Klevmoen.

Den første bibelen
De som ikke kunne lese norsk, fikk tilbud om
en bibel på sitt eget språk. Bibelselskapet
hadde bibler tilgjengelig på de fleste språk.
– Flere fortalte oss at dette er den første
bibelen deres, forteller Klevmoen.
– Takket være gaver fra både enkeltmennesker, menigheter og bedrifter fikk vi nok
penger til å kunne tilby alle som ønsket det,
en bibel. Det ser til og med ut til at vi får bibler til overs. De gir vi videre til neste fylke
som vil gjennomføre en slik aksjon.
Mer enn tusen mennesker har i ettertid tatt
kontakt og bedt om å få en bibel.
– Noen var ikke hjemme da utdelingen
skjedde, andre hadde ikke fått besøk. Andre
igjen hadde først takket nei, men angret og
ønsket å få en bibel allikevel.

– Det er nå det begynner

10 prosent forklarte at de allerede hadde en
bibel og ikke ønsket å få en til.
Foran i biblene var det trykket en veiledning
til hvordan en kunne komme i gang med
lesingen. I posen med bibelen lå det også
flere hjelpemidler, forteller Klevmoen:
– Det var vedlagt en CD til barn, en brosjyre
med informasjon, en invitasjon til bibelsamlinger, samt en liste over menigheter og foreninger som var med på gaven i den enkelte
kommune.

Frivillige
De som delte ut biblene, var frivillige fra en
rekke ulike kirkesamfunn.
– Etter at aksjonen var over, arrangerte vi en
stor takkefest for alle som hadde vært med

Det gjenstår stadig noe etterarbeid, men
selve bibelgaveaksjonen i Østfold er nå
avsluttet.
– Men det er egentlig nå det begynner, sier
Klevmoen.
– Vi har hørt flere historier om at Bibelen har
blitt et naturlig samtaletema på treningssenteret eller arbeidsplassen i etterkant av aksjonen. Noen har blitt med på bibelkurs eller i
bibelgrupper, og noen steder har de begynt å
lese Bibelen høyt på kulturkafeer eller menigheter.

Tverrkirkelig
forening
Den tverrkirkelige foreningen Bibelen Til Alle
Østfold (BTAØ) ble stiftet i
2016, og den legges ned når
oppdraget er utført høsten
2019. Både fylkesstyret og
de lokale arbeidsgruppene
representerte en vid bredde
av kirkesamfunn.
Underveis i arbeidet ble det
startet bibelinspirasjonstiltak flere steder i fylket, og
folk ba om Guds velsignelse
for alle menigheter og innbyggere i fylket, og for de
ulike samfunnsområder.
– Grunnlaget for bibelaksjonen var et felles ønske
om å se en økt bruk av
Bibelen – det kan vi stå
sammen om, sier Ragnhild
Klevmoen.

– Kan vi se en slik felleskirkelig bibelaksjon i
alle landets fylker?
– I 2014 opplevde Finnmark det samme, og
noen kommuner i Troms i 2017 og 2018. I
Hedmark fylke er de nå i gang. Vi har erfart at
Guds Ord er virksomt. La oss be og arbeide
for at Bibelen blir kjent og lest.

•
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BIBELGAVEN I KINA
FOTO: HANS J. SAGRUSTEN

– Hvor
mange
av dere er
det som
ikke har
en bibel?
Pastoren i en kirke nær Linyi i
Kina spør hvor mange i menigheten som ikke har en bibel.
Mannen på bildet var en av dem
som fikk sin første bibel under
utdelingen etterpå.

Bibeldagen 2020:

Bibler
til Kina
8. og 9. februar 2020
Norske kristne har et
særlig hjerte for Kina. På
Bibeldagen 2020 kan vi
få gi vår støtte til våre
søsken i Kina gjennom å
gi dem den gaven de
selv setter aller høyest,
som er Bibelen.
På Bibeldagen samler
vi inn penger til papiret
som brukes i trykkingen
av bibler. Papiret til en
kinesisk bibel koster
ca. 10 kroner.
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LIVSKRAFTIG KIRKE: Målt mot Kinas 1,4 milliarder innbyggere er 50–100 millioner kristne en liten minoritet. Men
sett i verdensmålestokk er den kinesiske kirken stor og livskraftig. På en vanlig søndag er det trolig samlet flere mennesker
til gudstjeneste i Kina enn i hele Europa og USA til sammen.
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Bibler til Ukraina og
Sentral-Asia
Det er stort behov for bibler og nytestamenter i SentralAsia og Ukraina! Kunne du tenke deg å bli fast giver til
dette området, og slik hjelpe våre kristne brødre og
søstre å få Guds Ord?
Sammen med dette bladet ligger det en konvolutt der
du kan lese mer om behovet, og nøyaktig hva din gave
kan gi. Takk for din støtte til våre søsken i øst!
Les mer på www.bibelgaven.no

