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«Ordet tok bolig
i blant oss»
Vi har bak oss et festår i
Bibelselskapet. For første
gang på 120 år ble det
lansert en ny oversettelse
av Bibelen til nordsamisk. Det var festgudstjeneste og lansering i
Kautokeino i august
2019. Deretter har det
vært nasjonale feiringer i
både Sverige, Finland og
Paul Erik Wirgenes
Norge.
GENERALSEKRETÆR I BIBELSELSKAPET
Den nye oversettelsen er overrakt
biskoper og kirkeledere i ulike kirkesamfunn. Men først og fremst er Bibelen
gjort tilgjengelig for barn, unge og
voksne som hører og leser Bibelens
tekster.
Det tar lang tid å oversette Bibelen. En
skal være god til å forstå tekstene slik de
engang ble hørt da de ble skrevet. Det er
lenge siden. Bibelens tekster er skrevet
ned for mellom to og tre tusen år siden.
De har blitt til over en svært lang tidsperiode. De er skrevet på flere språk og
rommer mange ulike kulturer. En oversetter inviteres til langvarig lytting til
gamle ord, gamle tankemåter og gamle
kulturer.
I starten av Johannesevangeliet kan vi
lese de poetiske versene om Ordet som
var fra begynnelsen av. «Ordet var hos
Gud og Ordet var Gud», heter det i
denne innledningen. Videre heter det:
«Og Ordet ble menneske og tok bolig
iblant oss». Det greske ordet for «tok
bolig iblant oss» bruker ordene for å slå
opp et telt. Evangeliet handler om at
Gud har slått opp sitt telt midt iblant oss.
Gud er ikke en fremmed, Gud vil bo
midt iblant oss. Dette er ord som
Bibeloversettere elsker. Det er ikke det
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opphøyde og fremmede
som er veien Gud går for
å komme oss nær. Vi uttrykker noe av det
samme i trosbekjennelsen når vi sier: «vi tror på
én hellig, allmenn kirke».
Det hellige og det allmenne henger sammen.
Fordi Gud har kommet
nær er det et kall å oversette Ordet til ethvert
språk som mennesker
kjenner som sitt morsmål. Gud taler alle
menneskers språk.
Såmannssøndagen dette året tegner
også et stort internasjonalt bilde.
Vi skal fortsatt feire den nordsamiske
Biibbal 2019 - og samtidig skal vi kjenne
samhørigheten og fellesskapet med den
kristne kirke i Kina. Slik er det å være
kristen.
For noen måneder siden var jeg vert for
en delegasjon fra Tre Selv kirken i
Shandong-provinsen i Kina. I samtalene
om Bibeloversettelse snakket de om utfordringene med å oversette «drage» til
kinesisk. I Bibelen er dragen et symbol
på ondskapens krefter. I kinesisk kultur
representerer dragen ofte familie og det
gode. Slikt utfordres Bibeloversettelse
til å lytte både til kildekultur og til målkultur og lete etter et forståelig billedspråk hos nye lesere.
Som barn av den samme Gud hører vi
sammen, vi ber for hverandre, deler
med hverandre og lærer av hverandre.
Så er vi kalt til å lete etter et godt språk
for Guds ord på norsk, på de samiske
språk og i Kina. Be for våre søsken i
Kina.

•

Foto: Hans J. Sagrusten
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«Vi må gjøre det vi kan, mens vi kan, for å tjene og støtte kirken i Kina med å trykke så mange bibler som
mulig, slik at Guds ord kan bli spredd til hver kinesiske kristen og til hver innbygger i hele landet.»
Kua Wee Seng , leder for De forente bibelselskapers arbeid i Kina.
Les mer om bibelarbeidet i Kina i dette bladet.
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BIBELGAVEN I VERDA
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: DEI SAMEINTE BIBELSELSKAPA (UBS)

NY VERBUM-BOK

Nytt Globalt råd

Viktig omsetjing i
Vietnam

I november 2019 møttest Det globale rådet
for Dei sameinte bibelselskapa i Woking,
Storbritannia.

Ei av dei største etniske gruppene i Vietnam,
Nung-folket, kunne i oktober 2019 glede seg
over at det Det nye testamentet var ferdig
omsett.

Boka
om boka
HANS J. SAGRUSTEN

Generalsekretæren i Det skotske bibelselskapet, Elaine Duncan, ble valt til ny
styreleiar og Dirk Gevers, generalsekretær i
Sør-Afrika, ble valt til nestleiar.
Kvifor bruker vi bøker
og ikkje skriftrullar? Kva
har moderne lesebrett
med antikkens skrifttavler å gjera? Boka om
boka handlar om gamle
skrivemateriale som
papyrus og pergament,
om vokstavler og
skriftrullar - men òg om
oss sjølve.

I tillegg til nyvalet framheva og drøfta rådet
«vegkart for omsetjingsarbeid». Det blei
også til felleskapsbygging, bøn, bibellesing
og refleksjon.

ein beta-versjon. For å få tilgang til alle
funksjonar tilrår vi at du opprettar ein
gratis personleg konto - med brukernamn og passord.
Innlogga brukarar
• får tilgang til ei rekkje bibelomsetjingar
til norsk og andre språk, og høve til
parallellvisning av fleire tekstar
samstundes.
• kan markere bibelvers og ta eigne,
personlege notat.

Kr 299,-
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– Endeleg har eg fått oppleve å sjå Guds ord på
mitt eige språk ferdig trykt og publisert. No
kan eg i fred gå og sjå Herren, sa Vy Thi Be
(71) som har vore med iomsetjingsarbeidet.

Ny nettbibel under utprøving

Gjennom to tusen år har
Bibelen påverka skriftkulturen og vore pådrivar for den teknologiske utviklinga i
bokkunsten.

www.verbumforlag.no

Hundrevis av kyrkjeleiarar frå heile landet og
generalsekretærar frå mange Bibelselskap
deltok i feiringa.

Den nye plattformen for bibellesning kjem
med ei rekkje forbetringar, både når det
gjeld søk, visningar og medfølgjande
ressursstoff.
Det står framleeis att ein del arbeid før sidene
er helt klåre. Difor blir denne versjonen kalla

• får tilgang til bakgrunnsartiklar og
ekstramateriale.
Prøv den nye nettbibelen på beta.bibel.no.
Synspunkt, melding om feil eller anna tilbakemelding skjer til nettredaksjonen@bibel.no

BIBELGAVEN I KINA
TEKST : BERNT G. OLSEN FOTO: DAG KJÆR SMEMO

«Å tro at en bibeloversettelse som ikke følger grunnteksten skulle bli akseptert av kinesiske kristne, er å undervurdere dem sterkt,» skriver Bernt G. Olsen.

«i går og i dag den samme,
ja, til evig tid»
Mitt møte med Tre Selv i kirken i Shandong, helt øst i Kina, husker jeg godt.
Dette var blant de første stedene hvor de protestantiske kirkene ble etablert,
og dermed kan vi her treffe mennesker som har vært kristne i generasjoner.
Denne kirken befinner seg også i det området som var hjem for den store
tenkeren Konfucius. Hans tanker står høyt i kurs i dagens Kina og myndighetene ønsker de skal gjennomsyre det kinesiske samfunnet.
Leder for kirken i denne provinsen, Pastor
Gao Ming har selv en doktorgrad i det han
kaller for TE-ologi – hvor han forsker på
hvordan gamle te-seremonier kan brukes til å
formidle evangeliet.
Sinifisering, eller enklere sagt, kinesifisering,
er et tema som kinesiske myndigheter understreker i stadig sterkere grad. Det har lenge
vært et tema å kvitte seg med den vestlige
innflytelsen, og kirken har i økende grad også
vært utsatt for et ønske om å synliggjøre
dette.
Grunnleggende sett er kirken alltid stedegen.
Troen er felles, Bibelen er felles, men
hvordan kirken er organisert og hvordan
gudstjenesten feires, varierer fra land til land,
og ikke minst fra kirke til kirke.
Den som kommer fra Norge vil ofte likevel
bli overrasket over hvor lik gudstjenesteformen er vår egen – at mange av salmene er
oversatt fra engelsk eller norsk med vestlige
melodier, og at prekenen har en sentral plass
med tydelig formidling av evangeliet. Men
når man kommer lenger ut på landet (langt

fra de store byene langs kysten) ser og hører
vi hvordan de kristne synger sine egne sanger med egne melodier.
Mange, særlig utenfor Kina, frykter at kinesifiseringen skal medføre at kirken skal miste
sin sentrale forkynnelse og bli mer politisk.
Noen hevder også at det arbeides med å lage
en egen bibeloversettelse som skal tilpasses
dette kravet. At noen i Kina har et ønske om
dette, er sikkert riktig. Men som
Bibelselskap er vi helt ukjent med at det foregår et slikt arbeid, og vi er også selve garantisten for at bibler vi står bak er basert på
grunntekstene uten noen utelatelser eller tillegg. Vi ser et klart behov for en mer moderne
bibeloversettelse i Kina, men det vil ikke
kirken ha! Selvsagt kan noen lage en bibeloversettelse som ikke følger grunnteksten, men
å tro at den skulle bli akseptert av kinesiske
kristne er å undervurdere dem sterkt.

Bernt G. Olsen
BIBELMISJONSLEDER

«Bibelselskapet er selve
garantisten for at bibler
vi står bak er basert på
grunntekstene uten
noen utelatelser eller
tillegg.»

Kirken gjør sitt beste for å tilpasse seg
ønsket om å bli mer kinesisk, men gjør det
uten å kompromisse på troens innhold.

•
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BIBELGAVEN I ISRAEL
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: DAG K. SMEMO

Bibeldagen
2020
Ingen vet med sikkerhet hvor mange kristne
det er i Kina og anslagene varierer mellom 90
og 130 millioner. Rundt
70 prosent, av de
kristne bor på landsbygda, som er den fattigste delen av landet.
Behovet for billige og
gratis bibler er derfor
stort.
Pengene som kommer
inn, vil primært gå til å
bibelpapir. Papir til en
bibel koster kun 10
kroner.
I tillegg støtter vi også
følgende prosjekter:
• Hefter med bibeltekster til utdeling i
kirker
• Oversettelse til
minoritetsspråk
• Materiell til lederutdanning
• Lette motorsykler til
bruk for menighetsarbeidere i vanskelig
tilgjengelige områder
Du kan lese mer om
prosjektene i dette bladet.
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BIBELTRYKKERIET AMITY, i Nanjing, er selve hjertet i bibelarbeidet i Kina. Trykkeriet har kapasitet til å trykke
20 millioner bibler årlig. Noe av produksjonen skjer til markeder i utlandet, også til Norge, men hovedformålet er å dekke
etterspørselen etter bibler i Kina. I 2020 planlegges det trykket 3-4 millioner bibler for Kina.

s
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BIBELGAVEN I KINA
TEKST: JOHN SANDEMAN, DET AUSTRALSKE BIBELSELSKAP OG BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: HANS JOHAN SAGRUSTEN

Før Kulturrevolusjonen
hadde en bibel blitt
gjemt på loftet over
Bibelselskapets gamle
kontorer i Beijing.
(Illustrasjonsfoto: Maurice Harvey)

David Thorne begynte som trykkerimedarbeider for en lokalavis i Australia. Etter hvert ble han engasjert av De forente bibelselskaper, og var
regionsekretær for Asia før han gikk av med pensjon i 2012. Her forteller han historien om hvordan Bibelen kom tilbake til Kina.

Da Bibelen kom tilbake
til Kina
På loftet over Bibelselskapets gamle kontorer i Beijing, Kina, hadde
noen for lenge siden gjemt en bibel. Kontoret hadde blitt stengt og
forlatt allerede i 1952, og i årene som fulgte var Bibelen er forbudt bok i
Kina.
8
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Da landet flere år senere hadde lagt kulturrevolusjonen bak seg, var det noen som kom
til å huske på denne Bibelen. Den ble hentet
fram fra skjulestedet, avfotografert og dannet grunnlaget for en trykkeklar kopi som ble
brukt i produksjonen av millionvis av bibler
fram til 1989.
Dette illustrerer bibelunderet som har funnet sted i Kina. Fra å være et land der bibler
måtte gjemmes, har Kina nå blitt landet der
det trykkes flere bibler enn noe annet sted
på jorden. Det er faktisk en mulighet for at
Bibelen du har kjøpt her i Norge også er
trykket i Kina.

Trykkeriarbeiderens kall
En ung australsk trykkeriarbeider, David
Thorne, hadde en nøkkelrolle i det som
skjedde.
– Jeg begynte å arbeide for en lokalavis i
Melbourne, men jeg var hele tiden overbevist om at Gud hadde en plan for livet
mitt, forteller han.

I 1976 reiste Thorne til Asia.
– Jeg dro til India for å bistå et kristent forlag
nord i landet, og jeg bygde en trykkpresse til
dem, forteller han.
På grunn av sine kunnskaper om trykkerivirksomhet og bokproduksjon ble han i
1982 engasjert av flere bibelselskaper i Asia
og Australia.
Det sies at det er viktig å være på rett sted til
rett tid – og det var nettopp der han befant
seg.

Bibelsmugling

På den tiden støttet Bibelselskapene også
radiosendinger med lesning av bibeltekster
som ble kringkastet til Kina.

En ny strategi
Bibelselskapene, som hadde merket en
holdningsendring hos de kinesiske myndighetene, bestemte seg for å endre strategi, og
heller prøve å bygge en direkte relasjon til de
kinesiske kristne.
Bibelselskapenes globale råd besluttet å
avslutte radiosendingene, og i stedet forsøke å bygge samarbeid lokalt. Rådet mente
at dette ville gjøre det mulig å produsere og
distribuere bibler innenfra i stedet for å
operere fra utlandet.
– I dag ser vi at dette var den riktige veien å
gå, men på den tiden hadde vi ingen garanti
for at denne planen ville lykkes, og vi ble
kraftig kritisert fra andre kristne organisasjoner, forteller Thorne.

Folkets frigjøringshærs trykkeri
Parallelt med avgjørelsen om å avslutte radiosendingene gikk det ut en stille invitasjon til Det kinesiske kristne rådet om å
samarbeide for å legge til rette for lokal produksjon av bibler.
– Det var ikke enkelt å få til. Det kristne
rådet ønsket å bevare inntrykket av at
Kirken i Kina var lokal, og ikke påvirket av
aktivitet utenfra. Men de var glade for å
motta økonomisk støtte, forteller han.
– Det kristne rådet hadde planlagt å bestille
et opplag på 100 000 bibler, hos trykkeriet til
Folkets frigjøringshær.

Slik beskriver Thorne situasjonen da han var
stasjonert i Hong Kong, og erfarte ettervirkningene av Kulturrevolusjonen:

Hvis Bibelselskapene kunne bidra med
papiret ville trykkingen kunne starte innen
kort tid.

– Jeg ble snart oppmerksom på hvilken
virkning revolusjonen hadde hatt.
Myndighetene mislikte bøker, både i bibliotek og private hjem, og mange bøker ble
ødelagt – blant dem også de fleste biblene
som eksisterte i Kina, forteller han.

– Trykkeriet til Folkets frigjøringshær var en
av kun tre offsetpresser i Kina som var
tilstrekkelig utstyrt til å kunne trykke bøker
på Bibelens størrelse, forteller Thorne.

Kulturrevolusjonen var bibelsmuglingens
periode, og mange kreative og oppfinnsomme forsøk ble gjort.
– Noen bibler ble til og med sendt med
ballonger fra øyene i Taiwan til det kinesiske
fastlandet, forteller Thorne.

På 70-tallet hadde det opprettholdt driften
ved å trykke «Maos lille røde», men nå var
det på utkikk etter nye oppdrag.
Og i 1981 ble det igjen tillatt å trykke
Bibelen i Kina.

•

Kulturrevolusjonen
Kulturrevolusjonen i
Kina var en serie gjennomgripende politiske
kampanjer i perioden fra
1966 til 1976 med den
hensikt å forandre samfunnet fra bunnen av.
Den katolske domkirken
i Guangzhou (bildet) ble
under Kultur-revolusjonen benyttet som lager,
etter at noen steinsøyler
og samtlige inventarstykker som alter, stoler,
kirkebenker, knelebenker og helgenstatuer var
blitt ødelagt. Det samme
skjedde med kalker og
annet kirketøy. På veggen bak hovedalteret er
det fremdeles spor etter
kulturrevolusjonen, og
de bevares som en påminnelse om denne fasen av Kinas historie. Etter
at mursten var blitt fjernet og da veggene ble
vasket ble det synlig
store slagord malt i rødt:
«Lenge leve Formann
Mao» og «Arbeiderklassen må utøve lederskap i alt».
(Kilde: Wikipedia. Foto: Wikimedia
Commons/Popolon)

Les mer om bibelunderet i Kina på de neste sidene.
nummer 1 I 2020 I Bibelgaven
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BIBELGAVEN I KINA
TEKST: JOHN SANDEMAN, DET AUSTRALSKE BIBELSELSKAP OG BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: ANDREW HOOD, DET AMERIKANSKE BIBELSELSKAP

De forente bibelselskapers tidligere
regionssekretær for
Asia, David Thorne,
forteller om Bibelunderet som har skjedd
i Kina, og understreker
at det ikke lenger er
behov for bibelsmugling.

«Det er en trygghet for
kinesiske kristne å ha
bibler trykket på Amity
i Nanjing. Disse biblene
er lovlig distribuert i
Kina, mens andre bibler
selv om de har samme
oversettelse, enten er
trykket ulovlig eller
smuglet inn i Kina.
Menigheter som i stor
grad bruker disse, kan
virke provoserende
overfor kinesiske
myndigheter.»
Bernt G. Olsen

Amity-trykkeriet i Nanjing, Kina, har i dag kapasitet til å trykke 20 millioner bibler i året.

Bibelunderet i Kina
Fra 1981 kunne Bibelen igjen trykkes i Kina, men Det kinesiske
kristne rådet hadde lite kapital. De trengte hjelp til å finansiere
papiret biblene skulle trykkes på.
– På den tiden bestilte jeg papir på oppdrag
fra ulike bibelselskap, så jeg la til en sending
på 100 tonn papir til Kina. Seks uker etter at
rådet hadde fått grønt lys til å starte trykkingen hadde de også papiret for å komme i
gang, forteller David Thorne.

Dette papiret var avgjørende
– Det framskyndet muligheten som hadde
åpnet seg, for på det tidspunktet hadde Det
kristne rådet svært lite kapital.
Fortsatt i dag sørger bibelselskapene for
bibelpapir til Kina, og gjør det mulig å selge
biblene til redusert pris, slik at også fattige
kan kjøpe en bibel.

(Foto: Hans J. Sagrusten)
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enorm etterspørsel etter bibler i Kina. Dette
førte til ideen om å opprette et spesialisert
bibeltrykkeri.
– I stedet for den opprinnelige planen om å
trykke 600 000 bibler, oppjusterte jeg tallene, og søkte om godkjennelse for trykking
av en million bibler i året. Det var en risikabel øvelse, for vi visste ikke om 600 000
kanskje også ville anses som for mye. Det
var gitt tillatelse til trykking, men også opplagstallet måtte godkjennes før produksjonen kunne starte, forteller Thorne.

Stor etterspørsel etter bibler

Han sier han fortjener beskrivelsen i
Matteus 6.30: «dere lite troende», for i 2017
hadde produksjonen kommet opp i 14 millioner bibler, vel og merke i et nyere anlegg.

På begynnelsen av 80-tallet var det en

– Hvis den gamle trykkpressen var i drift 12

kommet hjem fra kirken da lederen av en
misjonsorganisasjon med base i Hong Kong
ringte meg og sa: «David, du er blitt lurt, det
hele er meningsløst. Myndighetene vil kun
dra nytte av pengene som er skutt inn i
prosjektet, og ikke en eneste bibel vil
komme folket til gode.»

Motstanden fortsatte
– Talsmenn for enkelte utenlandske kristne
organisasjoner uttalte: «OK, du har noe bra
pågående her, men du betjener ikke huskirkene, derfor er det fortsatt et stort behov for
bibler utenfra».
– Dette hører jeg av og til også i dag, men
innsigelsene stilner gjerne når de hører
vitnesbyrdene fra huskirkene. Der sier de:
«Vi har ingen problemer med å skaffe bibler,
vi må bare gå til en registrert kirke for å
skaffe dem, og det er vi veldig glade for å
kunne gjøre.»
– Fortsatt i dag er det noen grupper fra utenlandske kirker som tror at Kina ikke tillater
bibler. Noen kirker i Vesten finansierer til
og med bibelsmugling, uttalte Amitys
generalsekretær, Qiu Zhonghui, i et intervju med Financial Times. Så la han til:
eller 15 timer hver dag hadde den en kapasitet til å trykke om lag en million bibler i året,
husker Thorne.
– Men snart overskred vi det. Det første året
ble det trykket 880 000, det neste var opplaget nesten 1,5 millioner.

Amity-trykkeriet
Produksjonsanlegget Thorne hadde bidratt
med å etablere, Amity-trykkeriet, fylte 30 år
i 2016. Siden 2004 består det nå av en
moderne bygning på størrelse med flere
fotballbaner, og med en kapasitet til å trykke
20 millioner bibler hvert år.
Det hadde imidlertid vært mye motstand
fra kristne grupper mot å etablere et bibeltrykkeri.
– Det var mye skepsis, og mange som mente
at biblene kun ble trykket for å legges på
lager. Mye av denne kritikken fortsatte til
midt på 90-tallet.
Like etter at etableringen av trykkeriet
hadde blitt kunngjort, fikk Thorne en
telefon.
– Jeg hadde en stille stund etter å ha

– De skjønner ikke at biblene sannsynligvis
er laget her på fabrikken i Kina.

En bibel til alle kristne
Bibeltrykkeriet i Amity eies i fellesskap av
Amity-stiftelsen, en kinesisk veldedig
organisasjon bestående av lokale kristne, og
De forente bibelselskaper. Ved trykkeriets
30-års jubileum sa lederen for Kinas Tre
Selv-kirke, Fu Xianwei:
«Vi husker drømmen til biskop Ting og
Dr. Han Wenzao om at enhver kristen i
Kina skulle ha sin egen bibel. Denne
drømmen er nå blitt oppfylt, og hjertene
våre er fulle av glede og takknemlighet
overfor Gud.»

10 kroner er
nok til en bibel
Amity-stiftelsen ble
opprettet på initiativ fra
kinesiske kristne og
grunnlagt i 1985 av
biskop K. H. Ting.
Hovedkvarteret ligger i
byen Nanjing. Der
ligger også Amitytrykkeriet, som er den
største produsenten av
bibler i verden.
Når bibelvenner bidrar
til å betale for papiret
som biblene trykkes på,
blir det mulig for trykkeriet og kirkene å selge
biblene til redusert pris,
slik at også de fattige
kan kjøpe en bibel.

Ting og Han var de viktigste aktørene i
etableringen av Amity-stiftelsen, og Thorne
løfter dem fram som heltemodige foregangsfigurer.
Når den kinesiske kirken vokser, øker også
etterspørselen etter bibler.
– Nye generasjoner, og nye kristne trenger
Guds ord. Selv om mye er oppnådd, er det
fortsatt behov for millioner av bibler,
påpeker Thorne.

•
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På Bibeldagen kan
du være med å
støtte materiell til
utdeling blant
mennesker som
ønsker Guds ord.
Det kan være hele
bibler, som i denne
reportasjen, eller
mindre hefter og
bøker.
Vær også med å be
for arbeidet i Kina!

Bli med til en landsbykirke i Kina – og kjenn bibelgleden blant de hundrevis som på denne dagen i september har flokket seg til et utendørsmøte med
bibelutdeling.

Guds ord for kropp og sjel
Vi er Shanshui-distriktet i Henan-provinsen sør-øst i Kina, i nærheten
av byen Zhoukou. Gangchalou heter kirken, og her har et par hundre
mennesker samlet seg til friluftsmøte ute på den inngjerdede gårdsplassen.
De fleste i dette området er bønder. De har
gjerne noen jordlapper som primært forsyner dem selv med mat. Det som er til overs
blir solgt, slik at de kan tjene en liten sum
penger – nok til å klare seg.
– For mange er det likevel for kostbart å
kjøpe en bibel til full pris. Derfor sørger
Bibelselskapene for å holde prisen så lav at
alle som ønsker det kan kjøpe en bibel, forteller Hans J. Sagrusten i Det Norske
Bibelselskap.
Det er en stor opplevelse å få være med på
bibelutdeling i en kirke i Kina. Trengselen er
stor, hornmusikken øredøvende og gleden

12
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intens når utdelingen begynner. Jeg skulle
ønske at du som leser, kunne være der og
oppleve det.

Bibelglede
I dag blir Bibelen delt ut helt gratis, og derfor har folk flokket seg til møtet – og sitter
tett i tett på trebenker. Blant dem finner vi
også kvinnene som preger forsiden og baksiden av dette bladet.
– Da vi var små, fantes det ingen bibler her.
Og for tretti år siden var Bibelen svært dyr.
Takk for at dere gjør at vi alle nå kan få tilgang til Guds ord, sier de.

Tre selv-kirken
Menigheten vi har møtt
er en del av Den offisielt
anerkjente protestantiske kirken i Kina. Den
samler mange kristne
som tidligere tilhørte
ulike kirkesamfunn.

Menigheten driver også et omfattende diakonalt arbeid

De eldste husker ennå de harde årene under
Kulturrevolusjonen da kirkene var stengt og
det var ulovlig å ha en bibel.
– Jeg har en bibel fra før, men den jeg har fått
i dag vil jeg gi til barnebarna mine, forteller
en annen.
To av kvinnene kan ikke lese i det hele tatt.
– Men jeg har en sønn som kan lese for meg.
Og jeg vil gjerne gi denne Bibelen til ham,
sier den ene av dem.
– Også jeg er analfabet, så jeg kommer til
kirken for å høre Bibelen bli lest høyt.
Predikanten leser først, og så leser alle teksten etter ham. Vi repeterer teksten; slik lærer
vi den bedre.
Det er ikke uvanlig at kristne i Kina kan
store deler av Bibelen utenat.

Diakonalt arbeid
I menigheten drives det også et omfattende
diakonalt arbeid, som særlig er kjærkomment blant de eldre.
– Etter gudstjenesten gir utdannet person-

ell gratis helsehjelp til de frammøtte. Ledet
av Guds ord tilbyr menigheten dermed pleie
og helbredelse både for kropp og sjel, sier
Sagrusten.

Bibelen har endret mitt liv
Etter gudstjenesten møter vi et ektepar,
som også har fått hver sin bibel
– Jeg leser Bibelen hver kveld, for om dagen
er jeg opptatt ute på jordet. Etter en lang
dags arbeid setter jeg meg og leser i Bibelen,
vanligvis et halvt kapittel, forteller kona.
Også mannen forteller at Bibelen er viktig
for ham.
– Før jeg ble omvendt, hadde jeg et fryktelig
temperament. Bibelen har vært viktig for
meg fordi hele karakteren min har blitt
endret.

Tre Selv-navnet kommer
fra retningslinjer som ble
utarbeidet på 1800-tallet
og siden anerkjent av de
protestantiske kirkene i
Kina tidlig på 1950-tallet,
som sier at kirken skal
være:
Selvforsynt
Selvstyrt
Selvutbredende
I tillegg til kristne som går
i de registrerte kirkene
under TSPM, finnes det
også kristne som går i
uregistrerte kirker som
ikke tilhører TSPM.
Protestantisk kristendom er en av fem trosretninger som er offisielt
anerkjent i Kina, ved
siden av katolsk kristendom, islam, buddhisme
og taoisme.

– Ja, nå er Gud inne i ham, sier kona og
smiler.
Nå leser alle i familien Bibelen så snart de
har tid. Slik fortsetter Bibelen å forandre
livet til mennesker i Kina.

•
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– Gud har gitt meg
et oppdrag

Noen av bibeloversetterne viser fram den
ferdige bibelen på Bai Yi-språket.
(Su Laiyou til venstre).

Mange kinesere i
Yunnan snakker et
minoritetsspråk. Det
offisielle språket
mandarin, eller Hankinesisk, er like uforståelig for enkelte av
dem som det er for
oss nordmenn.
For at de virkelig
skal kunne forstå, og
bli grepet av, Guds
ord er det viktig at
de får tilgang til
Bibelen på sitt morsmål. For øyeblikket
er Bibelen oversatt
til seks kinesiske
minoritetsspråk.
På Bibeldagen får vi
muligheten til å
være med å støtte
arbeidet med oversettelse til nye språk
i Kina.
14
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Su Laiyou (bildet) har i over 20 år deltatt i oversettelsen av Det gamle testamentet til språket Bai Yi. Yi-folket er en minoritetsgruppe som
hovedsaklig holder til i provinsen Yunnan, sør i Kina.

– Jeg er overbevist om at Gud har bevart meg fra farer og gitt meg en
oppgave, sier pastor Su Laiyou. Siden 2004 har han vært med i
gruppen som oversetter Bibelen til Yi-språket.
– Både jeg selv og mange fra Yi-folket har
kjent på diskriminering, men det jeg har
opplevd har gjort meg overbevist om at Gud
har holdt sin hånd over meg slik at jeg
kunne fullføre dette arbeidet, sier han.

Nære på…
Han forteller om en gang han var ute for å
arbeide på åkrene sammen med en venn. I
nærheten hadde eieren av en frukthage lagt
ut strømførende ledninger for å holde uvedkommende borte.
– Vi visste ikke om disse ledningene. Min
venn kom til å tråkke på en av dem og fikk et
kraftig elektro-sjokk. Han døde umiddelbart. Dette gikk sterkt inn på meg, for jeg
tenkte at det like gjerne kunne ha vært meg.
Men Gud lot meg leve, forteller Su.
En annen gang hadde han måttet gjøre en
reise til regionsenteret i distriktet.
– Uten noen begrunnelse nektet bussjåføren meg å være med, forteller Su.
Han ble både sint og frustrert over dette.
– Neste dag fikk jeg høre at bussen hadde
vært utsatt for en ulykke, seks personer
hadde omkommet og mange ble skadet, sier
Su.
Begge disse hendelsene fant sted før han ble
en kristen.
– Når jeg nå ser tilbake, vet jeg at Gud reddet
meg fordi han hadde en plan for mitt liv.

Lovsangen brakte meg til tro
Da han var 23 år kom noen slektninger fra
en annen landsby på besøk til Su og kona
hans. De hadde med seg en bibel, og delte
evangeliet med dem.
– Kona mi begynte deretter å delta på
kristne husmøter, og hun oppfordret også
meg om å komme. Til å begynne med var jeg
skeptisk, men til sist bestemte jeg meg for å
bli med – i det minste bare for å høre hva de
hadde å si, forteller Su.
På dette møtet ble han særlig berørt av
lovsangen.

– Melodiene og budskapet i sangene rørte
ved meg. Jeg ble omvendt, og snart kom
også en rekke andre fra landsbyen til tro,
forteller han.
Fordi han kunne spille trekkspill og hadde
gjort seg så godt kjent med sangene, ble han
snart bedt om å lede et møte.
– Det var slik Herren førte meg til ham,
forteller Su.

Fengslet
– I den første tiden vekslet vi på å samles
hjemme hos hverandre, men politiet kom
ofte på døren. De trakasserte oss og forsøkte
å hindre oss i å møtes, forteller Su.
Situasjonen endret seg i 1987. Da ble det
bygget en landsbykirke, og de troende
kunne endelig samles fritt. Men ikke all
kristen virksomhet ble akseptert.
I en landsby en dagsmarsj unna hadde Su
noen slektninger, og han ville så gjerne dele
evangeliet med dem.
– Sammen med en gruppe fra menigheten
tok vi beina fatt, men da vi nesten var
framme kom politiet og arresterte oss, forteller han.
– Heldigvis ble vi løslatt en uke senere, etter
å ha fått en advarsel.
Men denne hendelsen inspirerte Su til å spre
evangeliet som bibeloversetter.
Derfor ble han engasjert i arbeidet med å
oversette Det gamle testamentet til Yi, et
arbeid som nå har tatt 20 år.
– Hva motiverer deg til å være med i dette
arbeidet?
– Det er gjennom Bibelen vi kan kjenne
Gud, derfor er det så viktig at vi kan lese
hans ord på vårt eget språk. Jeg har blitt
bevart fra mange farer slik at Gud kunne gi
meg dette oppdraget.
– Dessuten har bibelvenner over hele
verden oppmuntret og støttet oss. Det har
også vært en velsignelse og motivasjon,
sier han.

Xinnian fikk med
seg en bibel både
til seg selv og
bestemoren.
– Dette er en stor
gave for oss begge.
Bestemor er blitt
dårlig til beins, og
veien til kirken blir
for lang. Synet hennes er også svekket,
og derfor leser jeg
Bibelen for henne,
forteller hun.
Tidligere måtte hun
oversette tekstene
fra majoritetsspråket mandarin.
– Nå har vi endelig
bibelen på vårt eget
hjertespråk. Tusen
takk, sier hun gledesstrålende.

•
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Cheng, med sin kinesiske studiebibel,
arbeider flittig med studiene ved Det
teologiske seminaret i Shandong.

En million nye
kristne hvert år
Hvert femte år vokser
kirkene i Kina med like
mange mennesker
som Norges innbyggertall. Alle nye menigheter og kirker trenger prester, pastorer,
lekpredikanter og
ledere i ulike sammenhenger.
På Bibeldagen har vi
mulighet til å støtte
studenter som Cheng
(bildet) som utdanner
seg ved det teologiske
seminaret i Shandong
ved å sørge for studiemateriell.

Bibelskolestudenter viser fram noe av ressursmaterialet de har mottatt fra De forente bibelselskaper.
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Utdanning av kristne ledere
Hvert år kommer om lag en million mennesker til tro i Kina, og de
trenger prester og pastorer. Derfor bidrar De forente bibelselskaper
med studiemateriell til bibelskolene og de teologiske seminarene.
For å sikre en sann og ekte trosformidling til
stadig nye kristne, er det grunnleggende
viktig at både pastorer og lekfolk får teologisk skolering.
Ved flere av studiestedene har
Bibelselskapene derfor sørget for å skaffe til
veie studiemateriell, både til bibliotekene,
men også til den enkelte student.

Materiell til studiestedene
– Her ved skolen har vi fått et ressursrom
med bøker både på engelsk og kinesisk.
Dette har hjulpet meg og mine medstudenter, styrket vår kunnskap om Bibelen
og økt interessen for studiene, noe som også
har bidratt til dypere forståelse av tekstene,
sier Huang Daoming, en bibelskolestudent
fra Zhejiang-provinsen.
I 2018 ble det lansert en helt ny studiebibel
på kinesisk, og den er blitt et viktig verktøy
for mange studenter.
– I ressursmaterialet vi nå har tilgjengelig er
det mange kommentarer på engelsk som
nok er mer utfyllende og presise når det
gjelder å forstå Bibelen. Ikke desto mindre
er det viktig med kinesisk materiell, ettersom det i større grad gir inspirasjon til forkynnelsen og hjelper oss i prekenforberedelsene, sier en av de andre studentene, Ren
Feiqing.

Den kinesiske studiebibelen
Cheng Weiwei er student ved Det teologiske seminaret i Shandong, helt øst i Kina.
I denne byen finner man noen av de eldste,
protestantiske menighetene i landet, og
enkelte familier har her vært kristne i
generasjoner.
Han er blant dem som nylig har mottatt en
studiebibel fra De forente bibelselskaper.
– Jeg er født i en kristen familie og har opplevd Guds nåde både i mitt eget liv og i min
familie, sier han.

– Som barn ble jeg vitne til at Gud på mirakuløst vis reddet min far etter en nærdøden opplevelse, og jeg har også gjennom
utdannelse, ekteskap og karriere, sett
hvordan Gud har overøst meg med velsignelser, sier Cheng.
Hans takknemlighet for nåden som Gud har
vist ham og hans familie gjorde at han
begynte å studere teologi.
– Jeg er svært takknemlig for Studiebibelen.
Den motiverer meg til å søke dybdekunnskap om Bibelen og lære dens sannheter å
kjenne. Det vil også hjelpe meg i min
gjerning som pastor, sier han.

Utdanning av lekpastorer
På grunn av den store pastormangelen er
mange kirker avhengig av lekfolk for å
avlaste de få prestene og pastorene med
teologisk utdannelse.
– Mange av disse lekpastorene kommer fra
fattige områder, og de vil ha vansker med å
finansiere et bibelstudium. Uten tilstrekkelig utdannelse kan de være sårbare for forsøk på å påvirke forkynnelsen, sier pastor
Xiong Juanfen som ved hjelp av De forente
bibelselskaper gjennomfører kurs for
lekpredikanter i Jiangsu-provinsen.
På Bibeldagen samler vi inn penger både til
kursvirksomhet, studiemateriell og øvrig
teologisk ressursmateriale – både til utdanning av lekfolk og teologiske studenter.
– Jeg er takknemlig for at Gud har rørt ved
så mange mennesker i Bibelselskapene at de
i mange år har hjulpet oss til å kunne oversette, trykke og distribuere Bibelen her i
Kina, sier Cheng Weiwei og viser fram
Studiebibelen han har fått.
– Det er mitt håp at Gud vil fortsette å lede
meg i tråd med hans vilje, og forme meg
slik at jeg blir et verktøy for ham.

•

Den kinesiske
studiebibelen
For om lag to år siden ble
Den kinesiske studiebibelen lansert i Shanghai,
Kina. Denne studieutgaven er basert på den
prisvinnende «English
Standard Version Study
Bible».
Formålet har vært å
hjelpe både bibelskoleelever, studenter ved
teologiske seminarer og
lekfolk til å få inngående
og grundig kunnskap om
Bibelen, og på den måten
bidra til at Guds ord får
fremgang i Kina.
Studiebibelen er ikke
minst viktig for lekpredikantene på landsbygda
som har en brennende
tro og vilje til å formidle,
men ofte ikke har tilstrekkelige kunnskaper
til å tilbakevise forsøk på
manipulasjon og påvirkning, enten det kommer
fra myndighetene eller
andre grupperinger og
sekter som ikke bekjenner sann kristendom.
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Med Guds ord på motorsykkelen
Motorsykler
til pastorer
Flere tusen studenter blir
hvert år uteksaminert fra
teologiske seminarer og
bibelskoler over hele
Kina. De fleste av disse
vender tilbake som pastorer på sitt hjemsted.
Minst halvparten av dem
kommer ikke til å ha
noen form for vanlig
inntekt.
De forente bibelselskaper har som mål hvert
år å kunne tilby motorsykler til 20 pastorer som
tjenestegjør i områder
med dårlig infrastruktur,
og der det er lange
distanser mellom landsbyene og menighetene.
Med en motorsykkel kan
predikantene forflytte
seg mellom kirkene på
kortere tid og vil dermed
kunne betjene menighetene mer effektivt.

Wang Hai takker De forente bibelselskaper for motorsykkelen sin
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En million kristne lever i den kinesiske provinsen Yunnan.
Landskapet i denne delen av Kina er karakterisert av høye fjellkjeder
gjennomskåret av dype daler. Grusveiene i fjellskråningene blir til
uframkommelige gjørmestier når været er dårlig.
– Etter at jeg ble uteksaminert fra
Bibelseminaret i Yunnan, ledet jeg en periode en menighet med 200 troende. Mange
av dem var selvbergingsbønder og svært
fattige. I den perioden kunne jeg ikke heve
lønn, og hvis avlingene var dårlige, gikk jeg
også ofte sulten, forteller pastor Wang Hai
(35).

Han lærte derfor de troende i menighetene å
dyrke medisinske urter, og nå nærmer det
seg første avling.

Han tilhører selv Miao-folket, en språklig
minoritetsgruppe i denne delen av Kina,
og betjener en rekke større og mindre
menigheter, spredt over store avstander i
provinsen.

I perioden Wang har vært pastor i denne
menigheten har kirken hatt stor vekst.
Miao-folket er en av mange minoritetsfolk i
området og Wang ønsker også å nå de andre
folkene og språkgruppene med evangeliet.

For å lette hverdagen for disse medarbeiderne kjøpte De forente bibelselskaper for
noen år siden 25 motorsykler som skulle
brukes til transport og bibeldistribusjon i
områder med dårlig infrastruktur.

– Derfor har vi begynt å gjennomføre gudstjenesten på to språk, forteller han.

– Tidligere pleide jeg å gå i dagevis for å
komme fram til menighetene, men etter at
jeg fikk motorsykkelen har tidsbruken for
hver reise blitt redusert med i gjennomsnitt
fem timer, forteller Wang.

Mangel på prester
Det er stor mangel på pastorer i denne delen
av Kina, og det er mange kirker som skal
betjenes.
– Derfor bidrar motorsyklene til at vi kan nå
flere menigheter, og betjene dem langt
hyppigere enn tidligere, sier han.
Wang vokste opp i en kristen familie, og
visste allerede som ung at han ville vie sitt
liv til å tjene Gud. Han begynte å forkynne i
en alder av 17 år. Ved hjelp av små oppsparte
midler og offervilje bidro familien til at han,
den eldste av tre sønner, kunne gjennomføre studiene ved Bibelseminariet i
Yunnan.
Da han var uteksaminert, vendte Wang tilbake til hjemstedet vel vitende om at veien
videre ville være full av utfordringer.
– Jeg visste at en av mine viktigste oppgaver
måtte bli å avhjelpe sultproblematikken, og
på den måten bidra til at kirkene kunne bli
selvforsørgende og ha ressurser nok til
misjonsarbeid, sier han.

– Vi håper at salget av disse urtene i hvert
fall kan gi menighetene en liten inntekt, sier
Wang.

Bibler for en voksende kirke

Dermed har også troende fra Han- og Yifolket begynt å komme til kirken.
I løpet av bare sju år har menigheten vokst
med 500 medlemmer, og minst 300 av dem
er ungdom.

Menighetsplanting
Med motorsykkelen lastet med bibler oppsøker Wang flere av de mindre menighetene i området minst to ganger i uka.

«Om vinteren, når
fjellveiene er glatte
og isete, ber jeg til
Gud om at han må
holde sine hender på
styret og lede hjulene på sykkelen.
Hittil har jeg aldri
falt – for Gud bruker
denne motorsykkelen som et verktøy
for seg.»
Wang Hai

– Jeg er svært takknemlig både for motorsykkelen og for at Bibelselskapet har gitt oss
bibler til utdeling. Folket her har ikke penger til å betale for en bibel, men når de får
tilgang til Guds ord, fortsetter menighetene
å vokse, forteller han.
På en av reisene sine etablerte han for et par
år siden et lite samlingspunkt for en håndfull troende i en fjellandsby.
– Dit er det 200 kilometer, eller åtte timer på
motorsykkel langs dårlige veier i bratt fjellterreng. Da jeg kom fram til dem forrige
gang ble jeg mottatt av en hel liten menighet - med 50 troende, forteller han
gledesstråelende.
Takket være støtte fra Bibelselskapets
givere kan pastorer som Wang betjene
flere av de mange menighetene som
etablerer seg i denne delen av Kina.

•

nummer 1 I 2020 I Bibelgaven

19

BIBELGAVEN I KINA
TEKST: BERNT G. OLSEN FOTO: HANS J. SAGRUSTEN

Kua Wee Seng , leder for De forente
bibelselskapers arbeid i Kina.

«Kina er verdens mest
folkerike land, med nesten
1,4 milliarder mennesker.
Her har vi verdens største
misjonsmark, med mer enn
1,3 milliarder kinesere
som ennå ikke kjenner
Kristus.
Det er et stort behov for
alle dem å ha Guds ord,
Kristi evangelium. Kirken i
Kina er en voksende kirke,
og vi regner med at minst
en million mennesker
kommer til Kristus hvert
år. Og alle disse trenger en
bibel, de trenger Guds ord.
Det er også en kirke med
store behov. Mange av de
kinesiske kristne er selvbergings-bønder som
trenger støtte for at prisen
på en bibel skal være overkommelig for dem.
Kirken i Kina trenger vår
hjelp til å spre Guds ord i
deres land.»
(Foto: Clare Kendall)
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Bibelselskapet er med i hele prosessen fra papirrullene som kjøres inn på trykkeriet, til Bibelen ligger i hendene til en kristen.

Kina – kontrastenes land
Kina byr på de helt store motsetningene, fra noen av verdens mest
moderne byer til nærmest ekstrem fattigdom på landsbygda. Den
forskjellen finner vi også igjen i kirkene, men ikke på samme måte.
I byene har mange god inntekt, men det er
nok ganske få av det vi kan kalle rike mennesker i Tre Selv kirkene også i byene. Men
mange tjener godt og gir rikelig av det de
tjener til å fremme kirkens arbeid.

ute på landsbygda, men bor i byene for å
tjene penger. De sender gjerne penger til
familien på bygda, slik at de skal ha noe å
leve av.

Likevel er det riktig å si at kirkene i større
grad er hjem for fattige mennesker og den
største veksten har vært på landsbygda.
Mange av kirkene i byene fylles av mennesker som egentlig har sitt åndelige hjem

Derfor er kirken fremdeles avhengig av
støtte utenfra for å kunne fortsette å skaffe
bibler folk har råd til å kjøpe. Mye av gavene
på bibeldagen går til å betale for bibelpapiret som brukes til de billigste bibelutgavene.

Bibelproduksjon

Bibelselskapet er med i hele prosessen fram
til Bibelen ligger i hendene til en kristen.

Minoritetsspråk
I tillegg så støtter vi bibeloversettelse til
flere av minoritetsspråkene. De er det
ganske mange av i Kina, selv om ikke alle
anerkjennes offisielt. Ofte snakkes disse
språkene av folkegrupper som bor isolert i
grenseområdene mot land som Vietnam og
Myanmar. Som andre steder vet vi hvor
viktig det er for disse folkegruppene å få sin
egen bibel – flere av minoritetsgruppene har
en stor andel kristne.
Så støtter vi også to typer arbeid som har
som mål å nå ut til nye mennesker. Det ene
er trykking av hefter, ofte er det
Johannesevangeliet som deles ut til mennesker som er i kirken for første gang. Det er
mange i Kina som har hørt om jul og påske,
og mange kommer da for å finne ut hva
disse høytidene egentlig er og hva de betyr
for de kristne. Da vil kirken gjerne ha noe å
legge i hendene på de besøkende og hva da
er det bedre enn en utgave av Johannes? Da
blir de kjent med Jesus.

Arbeid for barn og unge
En av Kinas store utfordringer er de mange
barna som blir igjen på landsbygda fordi
begge foreldrene reiser inn til byene for å
finne arbeid. På bygda er eneste inntekt det
de kan få av de små jordlappene sine og
mange tjener nesten ikke penger på dette.

For de som ønsker seg en litt finere bibel må
de betale alt selv, også papiret, vår gave går
til de billigste utgavene, som selges for
mellom 15 og 20 kroner fra bibelbutikkene i
hele Kina.
Bibeltrykkeriet i Amity har en nøkkelrolle i
dette arbeidet. Det enorme trykkeriet ble i
sin tid etablert med kapitalen fra De forente
bibelselskaper. I dag har trykkeriet kapasitet
til å produsere 20 millioner bibler årlig, og i
2020 vil 3-4 millioner av denne produksjonen skje for de kinesiske kirkene.
Etter trykkingen sendes biblene til ulike
deler av Kina. De sendes først til depoter i
hver provins, eventuelt i de større byene,
som igjen sender de ut til kirkene hvor de
blir solgt for en rimelig penge.

Samtidig har Kinas gigantiske byggeprosjekter et umettelig behov for nye arbeidere
og det er lett å få arbeid. Om det ikke er godt
betalt, er det i hvert fall vesentlig bedre enn
hva de tjener på bygda. Men boforholdene
er slik at de ikke kan ta med seg barna som
da settes igjen hos besteforeldre eller noen
fjerne slektninger. Så kommer de hjem en til
to ganger i året for å besøke familien, men
det gir lite trygghet for barna. Det er mange
problemer i kjølvannet av dette og kirkene
gjør sitt beste for å hjelpe disse mange barna
så godt de kan. Til det trenger de ulike typer
materiell som vi skaffer dem.
Kina har i mange år vært et av våre
viktigste samarbeidsland – noe som er
ganske naturlig når vi vet at omtrent hver
fjerde av jordens innbyggere bor i dette
landet.

•
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Guds
vidunderlige
verden
Fargeleggingsbok
med overføringsmerker

Ha det gøy med overføringsmerker og
fargestifter! Du kan dekorere ti vakre illustrasjoner mens du tenker
over bibelteksten som
hører til. Foran i boka
er det fem ark med
over tusen overføringsmerker - nok til
flere timer med kreativ
fordypning i Guds
vidunderlige verden.
Passer for kreative
sjeler i alle aldre.

Kr 198,-

For
kreative
e
sjeler i all
aldre

www.verbumforlag.no
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Vil du
vite mer
om testamentariske
gaver?

Elle Karen Inga Skum overrekker den nye bibeloversettelsen, Biibbal 2019, til biskop Kari Veiteberg. Skum har vært med i oversettelsesarbeidet, og
representerte Bibelselskapet ved høytideligheten i Oslo domkirke.

Samisk bibelhelg i Oslo
Lørdag 16. november ble lanseringen av den nye nordsamiske
bibeloversettelsen, Biibbal 2019, markert i Oslo og overlevert til
«det offisielle Norge».
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

2019 var FNs internasjonale år for urfolksspråk, et år der det nordsamiske folket fikk
ny bibeloversettelse. Biibbal 2019 ble lansert som digital tekst på Samefolkets dag 6.
februar. Siste helg i august ble den trykte
Biibbal 2019 lansert med et to dagers seminar og festgudstjeneste i Kautokeino. En
uke seinere var det kirkehelg og finsk
lansering i Utsjok kirke.

Samisk festgudstjeneste i Oslo
domkirke
Ved gudstjenesten i Oslo domkirke forrettet biskop em. Per Oskar Kjølaas og Oslo
biskop Kari Veiteberg holdt prekenen med
Magne Ove Varsi som tolk. Inger Johanne
Oskal sang, og sangere fra Oslo domkirkes
kor ledet Halvdan Nedrejords vekselsalme
«Oppa eanan rámit Hearrá» (Sal 100).
– Jeg ønsker å gi en stor honnør til domkirkekoret både for det musikalske og for at
samisk tekst også fikk god samisk uttale,
sier forteller tidligere prosjektleder for det
samiske oversettelsesarbeidet, Øystein
Skille.
Under gudstjenesten ble Biibbal 2019 overlevert til stortingspresident Tone W. Trøen,
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leder av samisk kirkelivsutvalg i Oslo bispedømme, Per Inge Østmoen og til biskop
Kari Veiteberg. H. M. Kong Harald V inviterte Bibelselskapet til audiens på slottet, og
fikk der overlevert Biibbal 2019 dagen før.

«Dette er ikke rett»
Etter festgudstjenesten var menigheten invitert til kirkekaffe i domkirkens krypt.
Bibelselskapets generalsekretær Paul Erik
Wirgenes fortalte kort om vegen fram til ny
oversettelse. Det var så flere hilsener og
lykkeønskninger.
Blant annet fortalte biskop Kjølaas om mottakelsen som et tidlig prøvetrykk fikk.
«Dette er ikke rett» sa ei som hadde lest den
nye oversettelsen. På spørsmål om hva som
da var feil, ble det svart: «Jeg forsto alt.» Da
kunne det ikke være rett, for denne kvinnen
og mange med henne – hadde lært at å forstå
bibelteksten, det var noe som var forbeholdt
de skolerte og lærde.
– Nå er det håp om en ny forståelse for
Ordet som kom til oss for å bli tatt imot og
trodd av vanlige bibelbrukere, understreker
Skille.

•
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Årsbibelen
- Bibelen på ett år

Hvor mange mangler en bibel? På Bibeldagen kan du og din menighet være med å avhjelpe den enorme etterspørselen etter Guds ord i verdens mest folkerike land. Mer informasjon, tips og inspirasjon, finner du på www.bibeldagen.no.

Vær med å feire Bibeldagen
På Bibelselskapets nettsider finnes det mye relevant og nyttig stoff
om Bibeldagen, Kina og årets prosjekter. Både enkeltpersoner,
menigheter og forsamlinger kan her la seg inspirere til å feire dagen
på ulike måter.
Det er lang tradisjon i Norge for å feire
Bibeldagen på Såmannssøndag eller en
annen dag i året. Bibeldagen er en god anledning til å skape bibelglede og inspirasjon
i lokalmenigheten. Dersom det ikke har
vært tradisjon å feire Bibeldagen i din menighet, kan du kanskje oppfordre lederne i
din sammenheng til å gjøre det i år. Og til
menigheter som har lang tradisjon for å
feire dagen: Hvorfor ikke markere den på en
ny og kreativ måte dette året?

På våre nettsider finner du blant annet:

Menigheten kan sette seg tre konkrete
målsettinger for dagen:

• Tips til ulike bibelbrukstiltak som bidrar
til å sette fokus på bibelarbeidet i Norge
og internasjonalt

• Vi kan takke for at vi har Bibelen på vårt
eget språk.
• Vi kan gi andre mennesker samme
mulighet som vi har til å få en bibel.
• Vi kan hjelpe hverandre til å åpne Bibelen
og ta den i bruk.

• Hjelp til prekenforberedelse
• Tips til sanger og liturgiske ledd
• PowerPoint-presentasjoner med manus
• Filmer med spørsmål og svar om
situasjonen for kristne i Kina
• Artikler og bilder
• Tips for feiring av «Barnas bibeldag»

Endelig
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1
1
0
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e
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e
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I Årsbibelen får du en
variasjon av tekster og en
plan som gjør det lettere å
komme gjennom hele
Bibelen - på ett år.
Ettårsbibelen kan leses
fra hvilken som helst dato
i året, selv om den starter
med Bibelens første bok i
januar. Det er også mulig
å lese den i ditt eget tempo, uavhengig av datoer.
Hver dag får du fire tekster fra Bibelens 66 bøker:
en lengre tekst fra Det
gamle testamentet en litt
kortere tekst fra Det nye
testamentet noen vers fra
Salmenes bok et sitat fra
Ordspråkene.

Kr 349,-

Alt dette finner du på www.bibeldagen.no
God og velsignet bibeldag!

www.verbumforlag.no
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Bibler til Kina
På Bibeldagen 2020 står bibelarbeidet i Kina i
fokus. Hvert år kommer om lag en million nye
mennesker til tro. Derfor er behovet for bibler
enormt.
For kun 10 kroner kan du gi papir til en bibel. Hvor
mange bibler vil du gi?
Du kan enkelt gi din gave:
1. Mobilen: Send tekstmelding Kina til 26606 og
du får mulighet til å gi en valgfri gave via VIPPS
eller telefonregningen
2. Kontoinnbetaling: Bruk gavekonto
3000.16.16869 og merk gaven «Kina»
3. Kort: Gi online på www.bibel.no/kina
4. Giro: Bruk gavegiro vedlagt dette bladet
Les mer på www.bibelgaven.no

