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Bønn i krisetider
Det er dypt menneskelig å
be. Så langt vi kan spore
menneskers kulturhistorie ser vi sporene av
hvordan mennesker
gjennom symboler og
språk skapte ritualer for
livets sterke erfaringer.
Det være seg i møte med
livets begynnelse og livets
slutt, samt de sentrale
Paul Erik Wirgenes
livsfaseendringene
gjennom menneskers liv. GENERALSEKRETÆR I BIBELSELSKAPET
Vi ber når kjærligheten bruser og gleden
bobler. Da synger vi gjerne takkesanger
og henter inn poesiens og musikkens
uttrykksformer for å gi våre ord høyde
og dybde. Vi beveges og takker Gud når
barn blir født. Vi gråter og søker trøst når
noen dør og overgir den døde i Guds
hender.
Dette nummeret av Bibelgaven forteller
hvordan korona-tiden har berørt mange
bibelselskap i verden. Mens vi i juli tror
at det verste er over i vårt eget land, vet
vi at situasjonen stadig forverres i andre
land. Først og fremst beveges vi av at
mennesker blir syke, noen dør og mange
sørger. Dernest beveges vi også av at
denne krisen skaper økonomisk kaos for

mange bibelselskap.
Mange av dem trues nå
av konkurs. I denne
situasjonen er det et kall
at vi hjelper hverandre.
Vårt styre vedtok på sitt
junimøte å bevilge inntil
tre millioner kroner for å
bidra til et krisefond for
utsatte bibelselskap i
denne situasjonen.

Det er viktig å bidra med
håndfast hjelp når krisen
rammer. Å be for hverandre er også en
del av det som knytter oss sammen som
troende rundt omkring i verden.
Gjennom bønnen adresserer vi våre liv
og våre vanskelige erfaringer til Gud.
Det er lang tradisjon for å gjøre dette. En
viktig del av det bønnelivet som Jesus
vokste opp med var de mange klagesangene vi kjenner fra Bibelens salmebok. Nøden blir ikke bortforklart eller
tildekket. Nøden skildres – ofte med
bred pensel og sterke ord. Noen ganger
også med sinte og fortvilte spørsmål om
hvorfor Gud skjuler sitt ansikt og hvorfor det vonde får lov til å herje så fritt. Og
midt i disse nøds-bønnene gjenkjenner
vi et håp om at ingenting er fremmed for
Gud. Vi er ikke alene.

•

Regnbuebønn
Herre min Gud, se på regnbuen.
Se på fargespillet som spenner seg i bue over jorden.
Se på regnbuen Gud og vern om livet du har skapt.
Vi ser på jorden, Gud.
Vi ser borgerkriger og flyktningkriser.
Vi ser klimaødeleggelser og menneskers fattigdom.
Vi ser sykdom og pandemi brer seg ut over jorden og truer liv og trygghet.
Vi minnes vår sårbarhet og kjenner oss små og utsatte i denne verden.
Vi søker regnbuen Gud, og kraften fra din nåde og din pakt.
Glem oss ikke Gud, glem ikke din pakt med jorden og med oss.
Husk nåden og kjærligheten, Gud,
og la ikke sykdom og nød ødelegge menneskets liv på jorden.
Vi ser på regnbuen, Gud og ber:
Gi oss kraft og mot til å reise opp alt som er truet, gjør oss modige til å kjempe mot
ødeleggelser og gjør oss kloke til å finne nye veier til hverandre og til din jord.
Så møtes våre blikk Gud der vi formes av regnbuens budskap om framtid og håp.

Foto: Det ukrainske bibelselskap
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«Mange bibelselskap banker nå på døren hos oss i Norge med bønn om hjelp. For at vi skal kunne
hjelpe dem med å betjene sitt folk med bibler, nytestamenter og annet materiell, er vi avhengige
av støtte fra bibelvenner i Norge. Sjelden har hjelpen fra dere vært viktigere enn nå.»
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BIBELGAVEN I VERDEN
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE OG ÅSHILD SOLGAARD

NY VERBUMBOK

Oversettelse til 1,7 milliarder

Derfor
sørger
jorden
PETER HALLDORF

De forente bibelselskaper har fullført oversettelser for mer enn en femtedel av verdens befolkning i løpet av bare fem år. Det tilsvarer bibler på 270 språk som brukes av
nesten to milliarder mennesker.

Hvordan skal kristne
forholde seg til at
klimaet forandrer seg
og jorden lider?
Hvilken betydning har
troen og hva kan
kirken bidra med i
denne situasjonen?

154 språk, som tales av 186 millioner mennesker, har for første gang fått deler eller hele
Bibelen oversatt til sitt språk. Ytterligere 116
språk fikk nye eller reviderte oversettelser.
Samlet har dette et nedslagsfelt på hele 1,5
milliarder mennesker.

Da Carolina Litsure endelig kunne holde en
utgave av Bibelen på hennes eget språk
mellom hendene, innrømmet hun at hun
hadde blandede følelser.
Mosambik: – Jeg føler både tristhet og glede:
Da vi startet oversettelsesarbeidet i 1975 var
vi tre, men nå er det kun meg tilbake. Jeg
skulle ønske de andre var her sammen med
meg – og at vi alle tre hadde kunnet feire
denne Bibelen sammen med folket vårt. Det
var drømmen vi bar på, og nå er den gått i
oppfyllelse. Vi drømte ikke forgjeves!

Kr 269,-

Oversettelsesarbeidet startet for mer enn
40 år siden, rett etter at Bibelselskapet i
Mosambik ble etablert. Målet var å produsere en oversettelse av Bibelen som landets
424 000 xirhonga-talende lett kan forstå.

www.verbumforlag.no
Carolina Litsure ved lanseringen i desember 2019
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Foto: Andrea Rhodes

– Våre drømmer var ikke forgjeves

Peter Halldorf ser på
klimatrusselen med de
bibelske profetenes
visjonære blikk. En rød
tråd i boken er spenningen mellom de to
bibelske utsagnene
om at «himmel og jord
skal forgå» - og at vi
«venter på en ny himmel og en ny jord, hvor
rettferdighet bor».
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– Gaver fra bibelvenner over hele verden, og
alle våre dyktige bibeloversetterne har gjort
Bibelen tilgjengelig på alle disse språkene i
løpet av bare få år. Det som motiverer oss er å
se at Gud bruker sitt ord til å forandre liv både
blant enkeltpersoner, kirker og lokalsamfunn,
sier generalsekretær i De forente bibelselskaper, Michael Perreau.

Foto: Lazaro Chivite

BIBELGAVEN I KINA
TEKST : BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: CLARE KENDALL

Krisen har
brakt folket
nærmere
Gud
Det er ofte i motgang de kristne i
Kina søker Gud. Nå har koronautbruddet bidratt til at mange
kinesere søker til Bibelen.

– Nå vil jeg bruke siste del av livet mitt til å
lese Bibelen, sier Meng (80 år).

I Kina har innbyggerne vært pålagt karantene. Myndighetene har forbudt sammenkomster, ferietiden har blitt utvidet – men
uten lønn, og det er mange restriksjoner når
det gjelder reiser. I noen byer har kun ett eller
to medlemmer av husstanden hatt lov til å
forlate leiligheten eller huset for å kjøpe
nødvendige matvarer, enten annenhver dag
– eller så sjelden som en gang hver femte dag.

Kina melder om
økt etterspørsel
etter bibler:
• Flere kjøper bibler for
å erstatte gamle.
• Flere kristne kjøper
bibler som gaver til
venner og
slektninger.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe:
Med restriksjonene, som også hindrer
menighetene fra å samles, bruker de kristne
nå mer tid på å lese Bibelen hjemme.
I landsbyen Longshi i Sichuan-provinsen
sørvest i Kina, står en katolsk kirke mellom
de vakre Ermei-fjellene. I kirken ble det tidligere holdt bibelmøter tre ganger i uka for
over 400 troende. Nå er slike samlinger forbudt, og de kristne leser i hjemmene – ofte i
fellesskap med familien.
– Jeg er gammel, og snart gjør jeg vel min
siste reise. Dessverre hadde jeg ikke tidligere
lest så mye i Bibelen. Men under isolasjonen
leste jeg uten stans i ti dager, kun avbrutt av
søvn. Jeg merket meg særlig tekstene som
handler om Guds tilgivelse og kjærlighet. Nå
vil jeg bruke siste del av livet mitt til å lese
Bibelen, sier Meng.
– Mange har begynt med 1. Mosebok, og de

Troende i Kina sulter etter Guds ord, noe som gir dem håp og styrke
til å gå gjennom hver ny og vanskelig dag.

leser minst 10 kapitler om dagen. Noen leser
50-80 kapitler hver dag, sier søster Men
Jiumei, en katolsk nonne som tjenestegjør i
Longchi-kirken.
Troende i Kina sulter etter Guds Ord, noe
som gir dem håp og styrke til å gå gjennom
hver vanskelig, ny dag. La oss huske disse
brødrene og søstrene våre i bønn, og hjelpe
dem med våre gaver – slik at Bibelselskapet
kan fortsette å støtte de kristne med bibler og
annet materiell.

• Flere troende tar
direkte kontakt med
kirken i lys av deres
kamp i møte med
spørsmål om livet og
døden som oppstår
som følge av pandemien, og de kjøper
også bibler til seg selv
for å søke sannheten.
Foto: De forente bibelselskaper

•

I dette nummeret av Bibelgaven tar vi deg med på en reise til flere av landene der
Bibelselskapet har et arbeid, og der mange bibelselskap nå sliter etter nedstegningen
som følge av korona-viruset. Ved vår hjelp og din hjelp, kan bibelarbeidet kommet
styrket ut av denne krisen.
nummer 3 I 2020 I Bibelgaven
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BIBELGAVEN I VERDEN
TEKST: BERNT GREGER OLSEN FOTO: DET UKRAINSKE BIBELSELSKAPET

Bibelen i krisetider
Nye
store
bibelutgaver

Store bibler med
stort tekstbilde og
lekkert omslagsdesign.
Fra kundene har det i
lengre tid vært et
ønske om store bibler
til en rimeligere pris.
Svaret er fire bibelutgaver med samme fine
tekstbilde og fargekart
som i våre eksklusive
utgaver i kalveskinn,
men med fargerike og
stilige stivinnbindinger.

Kr 479,Kjøpes i din lokale
bokhandel, eller på
www.bibel.no/store

www.verbumforlag.no
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Uten Bibelen hadde vi ikke klart det: «Vi opplevde en veldig tørst etter Bibelen, og vi ble sjokkerte over at knapt noen av soldatene
hadde en bibel fra før,» uttalte Anatoliy Raychynets fra Det ukrainske bibeselskap, som bisto ved distribusjonen av bibler til
soldatene ved frontlinjene av krigen i Øst-Ukraina.

Krisen som rammet hele verden samtidig denne våren har fått meg til å
reflektere over noen av de andre mange krisene jeg har opplevd i tiden i
Bibelselskapet. Noen av de har kommet mye nærmere enn andre.
Få ting har beveget meg mer enn krigen i
Syria og Irak hvor millioner ble drevet på
flukt, ikke bare en gang, men flere ganger.
Jeg har sett ruinene og møtt menneskene.
Og jeg har sett hva det medfører når de får
bibler. Etterspørselen etter bibler har aldri
vært større enn under krigen i disse to
landene.

Lageret gikk tomt
Ukraina ble kastet ut i en dyp krise i 2014 da
folket strømmet til gater og torg (maidan)
for å protestere mot en korrupt president –
som de lyktes å styrte. Men hovedstaden
Kiev ble nærmest lammet av de enorme demonstrasjonene som fulgte. Ukrainske
kirker kjente sin besøkelsestid og var ute
blant folket. Med omsorg, mat, forbønn – og
bibler. Bibelselskapets lager gikk tomt, nye
bibler måtte trykkes. Det var som om alle
ville ha Ordet i denne dype krisen for landet.
Da russiske styrker først tok Krim-halvøya,
og siden startet opprøret i de østlige delene
av landet, ble usikkerheten enda sterkere.
Det var den gangen jeg møtte en ortodoks
prest som fram til da hadde sittet i samtaler
med mennesker i ukesvis – hele dagen. Da
krisen toppet seg måtte han også ta nettene
til hjelp. «Kan du skaffe oss noen nytestamenter, så vi har noe å legge i hendene på
disse menneskene», spurte han meg. Det
fikk han. Etter hvert gjentok dette seg over
hele landet.

«Uten Bibelen hadde vi ikke klart det»
Et par måneder senere, en dag i slutten av
juni, sto jeg på en plattform der panservogner ble fraktet og snakket til en tropp
med soldater. De var mobilisert på grunn av
krisen. Det var vanskelig å finne ordene,
men jeg vet jeg sa noe om hva Guds ord kan
gjøre for mennesker. Så kom de, den ene
etter den andre, for å ta imot den Bibelen
eller det nytestamentet vi hadde med til
dem. De fleste ville ha. Da vi dro, så vi at
soldatene ble sendt opp på lastebiler for
transport. Neste morgen startet krigen i
Øst-Ukraina.
Noen måneder senere sto en offiser fram på

det som tilsvarer Dagsrevyen hos oss for å
fortelle om at de var blitt tatt til fange en av
de første dagene i krigen. De hadde sittet
flere måneder i en mørk kjeller i byen
Donetsk og ble dårlig behandlet før de ble
returnert. Så drar offiseren fram Bibelen
han fikk den sommerdagen og sier: «Det var
denne som holdt oss oppe alle sammen, vi
som satt der. Uten den vet jeg ikke om vi
hadde klart det.»

Bernt G. Olsen
BIBELMISJONSLEDER

Viktigere enn noen gang
Det er sjelden det er så dramatisk som dette,
men vitnesbyrdene om hvordan noen får
hjelp av Bibelens ord i en vanskelig situasjon er uendelig mange. Og det er nettopp
når livet blir vanskelig at de begynner å lese i
Bibelen – etter først å ha tatt imot den – eller
kjøpt den.
Dette har jeg sett gang etter gang i ØstEuropa når nye kriser oppstår. Mennesker
som befinner seg i en vanskelig situasjon
ber om å få, eller få kjøpe, en bibel. Det er da
vi trenger Bibelselskapet mer enn noen
gang tidligere.

Bibelselskap rammet
Slik er det denne gang også med Koronakrisen. Men denne gangen har krisen også
rammet mange av Bibelselskapene dypt. I
rundt 60 land vet de ikke hvordan de skal
klare seg videre, fordi salget av bibler har
stoppet helt opp. De trenger hjelp til å klare
seg videre. Og vi må ha bibelselskapene der,
både for å gi mennesker bibler i den nåværende situasjonen – men også når neste krise
skjer i et land.

«De fleste biblene
som distribueres
rundt i verden, gis
ikke bort, de selges
og skaper grunnlag
for å skaffe flere
bibler. Men når
krisen rammer, er
det ikke penger til å
betale for bibler.
Da rammes alle.»

De fleste biblene som distribueres rundt i
verden, gis ikke bort, de selges og skaper
grunnlag for å skaffe flere bibler. Men når
krisen rammer, er det ikke penger til å betale
for bibler. Da rammes alle.
Derfor banker mange bibelselskap nå på
døren hos oss i Norge med bønn om hjelp.
For at vi skal kunne hjelpe dem med å
betjene sitt folk med bibler, nytestamenter
og annet aktuelt materiell, er vi avhengige
av støtte fra bibelvenner i Norge. Sjelden
har deres hjelp vært viktigere enn nå.

•

nummer 3 I 2020 I Bibelgaven
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BIBELGAVEN I UKRAINA
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: DET UKRAINSKE BIBELSELSKAP

Støtt bibelarbeidet over
hele verden
Flere land melder om at
den verdensomspennende korona-pandemien
har ført til en økt interesse
for trosspørsmål, og dermed også bidratt til at
behovet for bibler er
større enn noen gang. I
dette nummeret av bibelgaven tar vi deg med til
noen av våre samarbeidsland som opplever dette.
I alle land, og i alle
Bibelselskap, har nedstengningen av samfunnet
likevel ført til manglende
inntekter. Oppgavene er
større enn noen gang,
men ressursene er mindre.
Din gave er med på å
bedre situasjonen, og vil
gjøre at det fortsatt er mulig for mange mennesker i
verden å få en bibel til
hjelp, trøst, oppmuntring
og veiledning.
På baksiden av bladet
og i vedlagte konvolutt
finner du informasjon
om hvordan du kan bli
fast giver til
Bibelselskapet.
Takk for din gave!
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– DET MÅTTE EN PANDEMI TIL for at Gud skulle åpne hjertet mitt, sier Mykola (79). Han bor i Kiev, i 14. etasje, og på grunn av
sykdom har han ikke kunnet forlate leiligheten på mange måneder. Frivillige fra menighetene leverer matpakker til eldre, enslige
og syke som har vært rammet spesielt hardt under nedstengningen av samfunnet. De har også med seg bibler fra Bibelselskapet.

s

nummer 3 I 2020 I Bibelgaven
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BIBELGAVEN I GULFEN
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE OG JAYSON CASPER FOTO: CAITLIN EMAS

«Guds karuna» bringer håp
til kristne fremmedarbeidere i Gulfen
I bønn, samarbeid og med store anstrengelser har bibelselskap over
hele verden tilpasset seg situasjonen som har oppstått etter
utbruddet av korona.

Bibelselskapet i
Gulfen
Bibelselskapet i Gulfen har
15 ansatte og betjener millioner av kristne fremmedarbeidere i sju stater. Arbeidet
består dels av det man på
engelsk kaller «traumahealing», som handler om å
bringe trøst og håp til dem
som har blitt utsatt for
overgrep, sier generalsekretær for Bibelselskapet i
Gulfen, Hrayr Jebejian
– Vi kjenner til at flere av de
kvinnelige arbeiderne opplever voldtekter, og til og
med kommer i en situasjon
der de må føde den arabiske
husherrens barn uten noen
økonomisk støtte verken
fra barnefaren, hans familie
eller staten, sier han.
I tillegg til traumet voldtekten medfører, bringer
det dessverre også ofte
skam over kvinnen - og
belastningen mangedobles.
– Vi erfarer ofte selvmord,
både blant kvinner og menn
som ikke lenger klarer å stå i
slaveliknende arbeidskontrakter etter at de har blitt
utnyttet på det groveste av
sine arbeidsgivere.
– Sosial distanse er ikke mulig i arbeidsleirene, sier Hrayr Jebejian, generalsekretær for Bibelselskapet i Gulfen.
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I Norge vil vi ha vansker med å forestille oss
boforholdene til fremmedarbeiderne i de
arabiske landene ved Den persiske gulf.
Immigranter har i mange tiår blitt ønsket
velkommen som arbeidskraft i land som
Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Quatar og
De forente arabiske emirater.
I motsetning til i Norge og Europa har disse
arbeiderne få rettigheter. De vil aldri kunne
oppnå statsborgerskap og har et nesten
ikke-eksisterende sosialt sikkerhetsnett,
ingenting som likner på vårt NAV. Likevel
utgjør de majoriteten av befolkningen i
landene. I De forente arabiske emirater er
hele 80 prosent av befolkningen fremmedarbeidere.

– Det er ikke korona, men karuna. Det betyr
barmhjertighet på telugu, forteller Prasad,
en migrantarbeider fra India, til
Bibelselskapet i Gulfen.
– Gud gir oss nå muligheten til å vende oss
til ham.
Det er 20 millioner indiske migranter over
hele verden, og 1,5 millioner av dem er
telugu-talende som arbeider i Gulf-statene.
Som stein til allerede tunge byrder har
mange av fremmedarbeiderne nå også mistet jobbene sine, eller fått redusert lønn – på
grunn av den økonomiske nedstengingen i
hele verden.

«Guds karuna»

Det er naturligvis denne gruppen som holder samfunnsmaskineriet i gang og bidrar til
den enorme rikdommen blant den arabiske
lokalbefolkningen.

Bibelselskapet i Gulfen fanget opp Prasads
observasjon – og publiserte et nytt hefte på
telugu og engelsk som fikk tittelen «Guds
karuna».

På tross av forholdene de lever under, fortsetter immigrantene å komme, med håp om
å få del i en liten andel av regionens oljemilliarder som de kan sende hjem til fattige
familier på Filippinene, i Indonesia eller
India.

Heftet inneholder bibelske tekster som gjenspeiler hvordan COVID-19 utfordrer oss, og
hvordan Guds rike også tilhører innflyttere,
farløse og enker (5 Mos 24,17).

– Sosial distanse og andre former for
smittevern er umulig for fremmedarbeiderne, sier Hrayr Jebejian, som er generalsekretær for Bibelselskapet i Gulfen.
– I små celler, der menn og kvinner bor i
hver sine leirer, blir ofte ti personer trengt
sammen på små rom. Det internasjonale
samfunnet har påpekt at disse leirene er
blant verdens mest sårbare for smitteutbrudd fra koronaviruset.
Per juli 2020 er det store flertallet av de mer
enn 200 000 som er bekreftet smittet av
COVID-19 i regionen folk som bor i disse
leirene.

Homonym
Fra et av morsmålene til mange av arbeiderne har det dukket opp et homonym
(et lydlikt ord) som har brakt håp blant
arbeiderne:

I heftet er det mange referanser til «ydmyke
nasjoner», «grådige mennesker» og «utnyttelse av fattige».
Mens det fortsatt arbeides med å rekruttere
og ansette fremmedarbeidere i regionen, har
Bibelselskapet hele tiden kritisert de slaveliknende forholdene de lever under.
– Men nå føler selv de sterke seg svake, sier
generalssekretær Hrayr Jebejian.
– Vi ønsker å vise fremmedarbeiderne at det
er én Gud som utfordrer oss alle uansett
status, bakgrunn og nasjonalitet, men det er
også én Gud som kan løfte oss opp, sier han.
I heftet «Guds karuna» har Jebejian vært
spesielt opptatt av å nå fram til arbeiderene
som lever under slaveliknende vilkår med
budskapet om at overfor den sanne Gud er
både rike og fattige like.

•

Les mer om arbeidet i Gulfen på de neste sidene.

«I denne reportasjen bruker vi ordet «fremmedarbeider» som gjerne unngås i
norsk sammenheng. Men i Gulfen er de nettopp det – fremmede. Det legges vekt
på avstand og integrasjon er forbudt.»
Bernt G. Olsen, bibelmisjonsleder

«Ikke korona, men karuna», sier Prasad fremmedarbeider fra India

Avhengig av
vår støtte
For mange av fremmedarbeiderne i Gulfen er Bibelen
eneste trøst. Bibelselskapet
er blant svært få aktører
som arbeider blant disse
menneskene.
– For å kunne fortsette
arbeidet er vi fullstendig
avhengig av støtte fra bibelvenner. Arbeiderne har ikke
mye penger å gi til vårt arbeid, og blant den
muslimske lokalbefolkningen er det enda mindre å
hente, sier Jebejian.
– COVID-19 har ikke ført til
at vi har lagt ned arbeidet.
Situasjonen har derimot økt
arbeidsbyrden vår, og
bidratt til at vi har måttet
forholde oss både til vårt
eget oppdrag som bibelselskap og til en ny situasjon
blant de kristne som er
preget av frykt og redsel.
– Vi har alltid lært folket vi
møter at de må stole på
Gud. Nå legger vi vårt eget
arbeid fram for Gud, slik at
han kan gi styrke både til oss
og våre internasjonale
støttespillere og bibelvenner – slik at det blir mulig
for oss å fortsette arbeidet,
sier han.
nummer 3 I 2020 I Bibelgaven
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Kanad-sykehuset
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

Sykehuset hilser pasientene velkommen med ordene fra Matteus 11,28: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge
byrder, og jeg vil gi dere hvile.»

12
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Bibelselskapet i Gulfen har ansvar for sju land langs Den persiske gulf, og
betjener flere nasjoner med flere språk og med andre utfordringer enn de
fleste andre bibelselskap. I oase-byen Al Ain i De forente arabiske emirater
drives et kristent sykehus.
At sykehuset i det hele tatt eksisterer er
takket være Gud, men også at den
muslimske kongefamilien i Emiratene har
gitt sin støtte til det.
Fra det ble grunnlagt i 1960 til desember i
fjor var sykehuset enkelt og greit kjent som
Oase-sykehuset. Men som en gest i forbindelse med Emiratenes «toleranse-år» overrasket kronprinsen av Abu Dhabi myndighetene ved å komme med et dekret om
navneendring til ære for misjonæren som
grunnla sykehuset.

«Helbrede de syke og forkynne Guds rike»
Grunnleggeren, Pat Kennedy døde i 2000
og hadde da gjort tjeneste som misjonær i
emiratet fram til 1975. Hans kone Marian
døde i fjor. (Lokale beduiner uttaler deres
etternavn som «Kanad».) Kronprinsen, sjeik
Bin Zayed ble selv født på dette sykehuset i
1961. Sykehusets motto er «Å helbrede de
syke og forkynne Guds rike».
– Vi gjør det vi gjør av kjærlighet, fordi Jesus
elsket oss først, sier Isaac Olatunde, og vi
ønsker å vise alle mennesker denne kjærligheten. Olatunde kom til Emiratene fra
Nigeria i 2005 og er midlertidig direktør for
sykehusets «åndelige tjenester». Han sier at
COVID-19 i alvorlig grad utfordrer sykehusets økonomi.
– I likhet med i resten av verden unngår også
folk her i Emiratene å oppsøke sykehus om
det ikke er helt nødvendig, sier han.
Selv om mer enn 70 prosent av Kanadsykehusets pasienter er statsborgere av
Emiratene, er alle unntatt to av de 600
ansatte, inkludert 80 leger, alle fremmedarbeidere. Seksti prosent av dem er kristne,
noen få er hinduer mens resten er muslimer.

«Roper til Gud»

hjelper oss med materiell til kristne ansatte
og pasienter, sier han.
Behovet for bibler, lydbibler og studiemateriell fra Bibelselskapet er stort. Og det er ikke
kun pasientene som etterspør bibler:
– De ansatte trenger også Guds ord. Nå har
også noen av dem fått konstatert koronasmitte og blitt satt i karantene. I isolasjonen
er det kun Guds ord som bringer håp, og
vern mot frykt og håpløshet.
Manglende arbeidskraft har også ført til en
dramatisk nedgang i inntektene for sykehuset.
– For å unngå å ramme de mest sårbare, aksepterte sykehusets ledelse et brått og bratt
lønnskutt. Og de bedrestilte ansatte har i tillegg bidratt til en «velferdsbank» med mat
og penger til dem som trenger det. Men de
finansierer ikke bibler, sier Olatunde.
I mellomtiden har han hyppig måttet hente
fram sin kunnskap om sjelesorg fra hans
egen teologiske utdannelse.
– Som kristent sykehus lider vi sammen
med våre ansatte, sier Olatunde.

Kuwait
Tilbake i Kuwait, der Bibelselskapet har sitt
hovedkontor, har nedstengningen av samfunnet også rammet mulighetene for å drive
ordinært menighetsarbeid i leirene.
Generalsekretær Jebejian i Bibelselskapet,
bruker hver dag til å finne muligheter for å
nå dem som trenger Guds ord. Men i den
krevende situasjonen er både han og
Bibelselskapet fullstendig avhengig av
støtte fra bibelvenner – både i Norge og
internasjonalt.
– Vi har et samfunnsoppdrag. Vi jobber
ansikt til ansikt, sier han.

– Folket roper til Gud som aldri før, sier
Olatunde. Hans oppdrag er å betjene både
pasienter og stab med religiøse behov,
uavhengig av deres trosbakgrunn.

– Vi trenger nå «Guds karuna*» mer enn
noen gang for å hjelpe og styrke de troende
gjennom denne forferdelige situasjonen.

– Men det er en svært usikker tid for sykehuset vårt. Vi takker Bibelselskapet som

* Les mer om «Guds karuna» på de foregående sidene

•

Bønnedag mot
korona
Andy Thompson, er «seniorprest» i den anglikanske St.
Andrew's kirken i Abu Dhabi,
og fikk i oppdrag av
Emiratenes departement for
samfunnsutvikling å etablere
et team av prester for å
kunne yte omsorg i den
krevende situasjonen. Han
har også samarbeidet med
regjeringen for å sikre
matleveranser i arbeidsleirene.
14. mai ble det gjennomført
en internasjonal, økumenisk
bønnedag for situasjonen i
verden i forbindelse med den
pågående pandemien.
Thompson var Emiratenes
offisielle representant.
– I en tid med økt åndelig
bevissthet, ber jeg til Gud om
at han må løfte fram verdier
og egenskaper som medfølelse og barmhjertighet
overfor troende fra alle
religioner, sa Thompson.
Bibelselskapet støtter alle
kristne menigheter med
bibler på ulike språk, lydutgaver og annet materiell
som trengs i arbeidet.
Foto: Wikimedia Commons/Lost48
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– Vi trenger Bibelselskapet
Pastorene og prestene
i Emiratene har ingen
inntekt fra menighetsarbeidet, og er
fullstendig avhengig
av å ha en jobb ved
siden av. Likevel jobber de dobbelt for å
forkynne Guds ord.

Prasads historie
Prasad inspirerte
Bibelselskapet til å bruke
Guds ord på hans eget språk
for å vende fortvilelse til håp.
«Karuna» betyr nemlig barmhjertighet på telugu.
Han var en av dem som kom
til Emiratene på feil tidspunkt.
I januar var han på noen
jobbintervjuer, men før han
ble fast ansatt ble samfunnet
stengt ned på grunn av
korona-pandemien.
Helt siden han kom har han
deltatt ved gudstjenestene til
Pastor Rajaratnam.
– For første gang har jeg hørt
Guds ord på en måte som gjør
at jeg virkelig forstår. Nå går
jeg ikke glipp av et eneste
bønnemøte, sier han.
Prasad hadde alle forutsetninger for å bli nedbrutt på
grunn av situasjonen han var
kommet i. Han var fanget
uten jobb og inntekt i et
fremmed land. I tillegg har
han også begynt å få dårligere
syn.
– Bibelselskapet sørget for at
jeg fikk en lydavspiller. Så nå
kan jeg endelig lytte til
evangeliet, sier han gledesstrålende.
I Emiratene er det ingen framtid, og ingen sikkerhet uten
jobb. Men Prasad har med
seg Guds ord, takket være
Bibelselskapet.
Med din gave er du med på å
gjøre alle disse undrene som
endrer menneskers liv mulig.

14
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Pastor Rajaratnam leder nattverdsgudstjenesten i bussen utenfor arbeidsleiren.

– Jeg er pastor for en telugu-menighet. Vi er
over 100 personer som tre ganger i uka samles på ulike steder for bønn og gudstjeneste.
For to måneder siden mistet jeg jobben som
gav meg inntekt, og dermed har jeg nå all
mulig tid til å sørge for menigheten, både via
telefon og gjennom besøk i arbeidsleirene,
forteller pastor Rajaratnam.

Nattverd i bussen
18 menn samles jevnlig på en åpen plass i
nærheten av leiren for å oppleve fellesskapet i Kristus. En annen gruppe møtes på en
parkeringsplass, og de har også en buss der
menigheten samles og feirer nattverd.
– Vi respekterer og følger alle regler som
myndighetene har satt for oss, med ansiktsmasker og vi opprettholder sosial distanse.
Utendørs er det mulig, men inne i arbeidsleirene er det vanskelig når inntil ti personer
bor på samme rom, sier Rajaratnam.
Derfor har også noen av arbeiderne fått
konstatert viruset, og er satt i karantene.
Samtidig har de mistet inntekten. De trøstes
av ordene i Johannes 14,1: «La ikke hjertet
bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på
meg!»
Alle har mottatt et hefte med Bergprekenen
på deres eget språk, telugu. Og bibeltekstene finnes også som lydbok for dem som
ikke kan lese eller som har synshemminger.

Kvinneleirene
Det er vanskelig for en mannlig pastor å få

adgang til arbeidsleirene for kvinner, men
likevel kan pastor Rajaratnam av og til
besøke noen av kvinnene fra menigheten.
– En av kvinnegruppene består av tidligere
hinduister som etter tiden her i leiren har
møtt Jesus. Mange av dem er hushjelper, og
brødfør familien hjemme i India med inntekten sin. På grunn av koronasituasjonen
er deltidsarbeid ikke tillatt. Uten inntekt betyr det at både de selv og familien lider. De
kan heller ikke dra tilbake til India siden
samfunnet er i «lockdown», fly er innstilt –
og de få billettene som finnes er dyre.
Bibelselskapet besørger bibler, men i denne
situasjonen har vi også hatt mulighet til å
hjelpe med ris og enkle matvarer. De fleste
av de jeg besøkte registrerte seg for våre
bibelressurser via Internett, der de kan lese
og høre Guds ord via telefonen.
– Selv om jeg ikke kan besøke dem ofte, er
vår online bibelhjelp alltid med dem. De
søker trøst hos hverandre ettersom de alle er
i samme situasjon. Vær med å be for våre
kristne søsken som er fanget i fremmed
land.
– Jeg er svært takknemlig overfor
Bibelselskapet i Gulfen og alle internasjonale bibelvenner som støtter oss. Vi trenger
deres støtte for å kunne fortsette å gi Guds
ord til dem som lider i arbeidsleirene, sier
pastor Rajaratnam.

•

Ramakrishna
og familien
Ramakrishna og kona har
ikke hatt jobb og inntekt på
tre måneder. De kan ikke
dra tilbake til India, fordi alle
flyavganger er innstilt, og
billettene er dyre.
– I dag besøkte jeg dem. De
var i tårer. Jeg delte litt ris
med dem, og noen andre
matvarer. Så fikk de også en
utgave av Bibelen.

LYDBIBELSKOLEN:

– Min menighet består av 40 personer, av dem har 14
testet positivt for Covid-19. Mange har også mistet jobben siden arbeidsgiverne har måttet
stenge bedriften. 35 av våre medlemmer har nå meldt seg på Bibelselskapets «Lydbibelskole».
Vi er forsiktige og følger retningslinjene i denne situasjonen. Takk for deres gaver og bønner.
Prabhakar Sunkari, lekpastor

•

De ble trøstet ved å lytte til
historien om «Enken og
oljekrukken» i 2 Kong 4,
1-7, sier pastor Rajaratnam.

TAKK FOR
LYDBIBELEN
– I fjor gjennomgikk jeg en
større operasjon, og merker
fortsatt ettervirkningene etter
den. Uten jobb har jeg heller
ikke penger. Flere ganger har
frivillige fra menigheten levert
mat og dagligvarer til meg.
Sist gang leste vi historien om
Paulus og Silas i fengselet
(Apg 16, 16-40). Også jeg vil
forsøke å være tålmodig og
vente på Herren. Tusen takk
for lydspilleren med bibeltekster!
Mary Jalli

•
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NY VERBUMBOK

God
morgon
Radioandaktar
GEIR GUNDERSEN

«Han som er sanning,
kan berre møtast i
sanningane, dei små og
dei store», heiter det
om Gud i ei av andaktene i denne boka.
Refleksjonane til Geir
Gundersen er prega av
erfaringar frå eit langt
liv som truande menneske, erfaringar som
både er personlege og
allmenne.
God morgon er ei
andaktsbok tett på
Bibelen og tett på livet.
121 andakter.

Kr 349,-

www.verbumforlag.no
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Bestemor skriver hele
Bibelen for hånd
Bestemor Liu og sønnen hennes viser stolt fram hennes nest mest
verdsatte eiendel: Bibelen fra Bibelselskapet som er brukt som kilde
for hennes egen bibelavskrift de siste 17 årene.
Den mest verdsatte eiendelen er selvsagt
hennes egne håndskrevne bibel.
I Jinan, Shandong-provinsen i Kina, har den
81-år gamle bestemoren Liu Meiyun skrevet av store deler av Bibelen for hånd. Hun
begynte for 17 år siden da hun ble en
kristen.
I forbindelse med nedlukkingen av samfunnet på grunn av korona-pandemien har
hun nå fått enda mer tid til dette arbeidet.

Temperament
Liu har alltid hatt et bitende temperament,
og vet å si fra når hun er uenig, eller noen har
gjort andre urett. Temperamentet har hun
fremdeles med seg. Til å begynne med var
hun skeptisk da hennes yngste sønn kom
tilbake fra høyskolen og forkynte for
foreldrene om Jesus.
– Jeg er ikke personen som aksepterer alt
som blir fortalt til meg, men jeg ville gjerne
bli med i kirken for å finne ut hva dette
handlet om. Der ble jeg overbevist om at
Guds ord var sannhet, og jeg tok også med
mannen min til kirken, forteller Liu.
Liu er en person som også liker å vite at det
hun formidler til andre er rett, derfor søkte
hun hele tiden bevis i Bibelen for at forkynnelsen hun fikk høre var riktig.
– Hver gang jeg ikke kunne finne avsnittet
presten leste, ba jeg mannen min om å finne
det. Han ble til slutt irritert – og spurte meg
«Kan du ikke lese?». Det kunne jeg jo, og det
var grunnen til at jeg begynte å kopiere
tekstene fra Bibelen.

Skriver Bibelen for hånd
Liu lovte seg selv at hun skulle kjenne
Bibelen fullt og helt. For å klare det valgte
hun å skrive av alle tekstene, og også å
utstyre dem med kommentarer og henvisninger som prestene i kirken brukte under
forkynnelsen.
– Siden da, og helt til i dag, skriver jeg også
ned vanskelige ord – og forsøker å finne alle
betydninger de kan ha. Og jeg tar også
notater etter hver preken, sier hun.
Bestemor Liu lar oss få se hennes
håndskrevne bibel, og viser stolt fram et
avsnitt fra Johannes 8.
– Etter hvert fant jeg ut at jeg måtte jobbe
mer målrettet med dette. Derfor skrev jeg
av et helt kapittel fra Bibelen hver dag, sier
bestemoren.

fra hans ord for å leve et liv i Kristus, sier
hun bestemt – og siterer Matt 4.4: «Det står
skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene,
men av hvert ord som kommer fra Guds
munn.»
Bestemor Liu er fullt klar over at hun har
rykte på seg for å bli temperamentsfull.
– Jeg forsøker å ikke bli så sint, men samtidig
stoler jeg på Guds ord – at han har skapt meg
slik, og at han også har en mening for mitt
liv, sier hun.
Selv om bestemor Liu er enke og lever alene,
lever hun med Gud – og hans ord er med
henne hver eneste dag. Det har vært spesielt
viktig i denne tiden da korona-pandemien
har begrenset bevegelsesfriheten, for da har
også tempoet i avskriften av Bibelen tiltatt.
– I min ungdom hadde jeg det tøft med å
oppdra fire barn. De har alle gjort det godt på
skolen, og de har alle gode jobber. Hver uke
kommer de og besøker meg, sier bestemoren med et stort smil.

Aldri alene
Alderen har dessverre bidratt til at Liu ikke
like ofte kan komme til kirke. Hun har et
ødelagt kne, og det er tungt og smertefullt å
gå lange distanser.
– Men jeg er aldri alene, for Jesus er hos meg.
Og jeg leser og lærer Bibelen utenat ved å
skrive ned hvert ord derfra. For hvert ord er
inspirert av Gud, sier Liu.

«Bibelen er Guds

ord, og jeg er helt
avhengig av å forstå hans vilje. Jeg
trenger styrken fra
hans ord for å leve
et liv i Kristus. For
det står skrevet:
Mennesket lever
ikke av brød alene,
men av hvert ord
som kommer fra
Guds munn.»
Liu Meiyun

– Jeg ber om at alle mennesker i verden kan
få tilgang på den samme skatten som jeg har
fått gjennom Bibelen. Vi er alle forskjellige,
noen er milde, andre er kanskje mer oppfarende – som meg. Gud har skapt oss som vi
er.
Takk til Bibelselskapet som bringer Guds
ord til mennesker som aldri har hørt om
ham. Takk til Gud for at han åpnet min
sønns øyne slik at han tok Bibelen med
hjem til foreldrene sine, sier hun.

•

Når det er lange kapitler med mange vers,
presser hun seg selv til å gjøre hele avskriften ferdig i løpet av dagen, og ofte bruker
hun inntil tre timer – også på helligdagene.
– Hvorfor elsker du Bibelen så høyt?
– Bibelen er Guds ord, og jeg er helt avhengig av å forstå hans vilje. Jeg trenger styrken
nummer 3 I 2020 I Bibelgaven
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Og så åpnet
kirkene
31. mai fikk de første kirkene i Kina igjen lov til å åpne
dørene etter å ha vært
stengt i mer enn fire
måneder.
Det er de lokale myndighetene som avgjør hvilke
tiltak som skal gjelde i de
enkelte områdene. Derfor
fortsetter noen pastorer
fortsatt med forkynnelse
via digitale medier.

TILBAKE I KIRKEN: For første gang etter måneder i karantene, var denne
eldre kvinnen (til høyre) tilbake i kirken og lyttet ivrig til prekenen mens hun tok notater.
Hun har alltid med seg Bibelen, og følger nøye med på tekstlesningene.

•

Ikke alle kinesere har mulighet til å følge gudstjenester
via videodelingstjenester,
eller møtes på digitale
plattformer. For dem betyr
åpningen av kirkene særlig
mye.
Det er også gjennom kirkene at bibler kan distribueres i Kina. Derfor har
også bibelsalget blitt
rammet av korona-krisen.
I mange andre land er det
fortsatt slik at kirkene er
stengt, og det kan komme
nye bølger av virussmitte
som gjør at kirkene må
stenge på nytt. Fortsett
derfor å be for kristne
brødre og søstre over hele
jorden som er rammet av
denne krisen.

MENIGHETEN SAMLES:
provinsen, åpnet igjen søndag 31. mai..
18
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•

Også denne kirken i Xian, Shaanxi-

– Du trenger kun å sette melodi til ordene, så
enkelt er det, sier Sun Yingli.

Romerbrevet
kan synges
Sun Yuying (67) og Sun
Yingli (55) er søstre på
tross av aldersforskjellen,
og de begge er elever i en
leseopplæringsklasse som
tilbys gjennom den lokale
kirken. De forente bibelselskaper finansierer tilbudet
som gir analfabeter muligheten til å lære å lese og
skrive.

ÅPEN BOKHANDEL:

I Kina er det kun mulig å kjøpe bibler gjennom de
registrerte kirkene. Nå har også bokhandlene åpnet igjen, slik at de troende igjen kan kjøpe
bibler og annet kristent ressursmateriell. Bildet er fra en kirke i Kunming, Yunnan-provinsen.

•

Da vi besøkte dem, begynte
de å synge Paulus’ brev til
Romerne.
– Det er ikke bare Salmene
som kan synes, sier de, det
er også mulig å synge hele
Romerbrevet. Bare hør her.
Så synger de av full hals
mens øynene deres følger
ordene i Bibelen de har fått
fra Bibelselskapet.
– Vi er så takknemlige for
kristne brødre og søstre i
andre land som har gjort det
mulig for oss å lære å lese,
og samtidig gitt oss hver vår
utgave av Bibelen, sier de.
– På kurset lærer vi ikke
bare å lese og skrive, men vi
lærer også Guds ord, og at
han beskytter oss fra alt
vondt, sier Yingli.

HUNGER ETTER GUDS ORD:

Denne kvinnen kjøpte seks eksemplarer av Bibelen til vennene sine. Be om at Guds ord blir spredt blant de mange i Kina som ønsker
seg en bibel. Gaver fra bibelvenner i Norge og over hele verden er med på å gjøre dette mulig.

•

Vi takker Gud for de syngende Sun-søstrene og for
deres kjærlighet til Guds
ord.
nummer 3 I 2020 I Bibelgaven
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«Då ingen fekk gå inn eller ut var Jesus der.»

I felten
– Gennadiy, ein feltprest,
kontakta oss og forklåra
at eininga hans var
koronastengd. Han
ønskte gjerne å dele
videoane våre med soldatane. Vi sende han ein
link for nedlasting, slik at
dei kunne sjå videoane
også utan å vere kopla til
Internettet, fortel
Rostyslav Stasyuk i Det
ukrainske bibelselskapet.
Han blei svært glad for
dette, og fortalde oss:
«Det er betre å vise noko
ein gong, enn å forklåre
det mange gonger.
Desse videoane seier
sanninga! De har gjort
det slik at Guds ord kom
til oss då alt anna var låst
og stengd. Då ingen fekk
gå inn eller ut var Jesus
der.»
Takk til Bibelselskapet
som gjorde dette
mogeleg, og takk til alle
bibelvener over heile
verda som er med å
støtte arbeidet i
Ukraina.
20
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- Eg elskar den siste omsetjinga av Bibelen til ukrainsk. Teksten er god å lese og lett å forstå, seier Lyuba.

Evangeliet finn nye vegar
til folket i Ukraina
– Dagen min er heilt annleis no for eg byrjar kvar morgon med
påfyll frå Guds ord. Det er som å drikke friskt vatn. Eg elskar
videoane dykkar. Dei opnar for at eg ser sanningane i Bibelen i eit
heilt anna ljos, seier Lyuba frå Vest-Ukraina

Lyuba er ein heilt vanleg sjåar av videoane
som Det ukrainske bibelselskap no publiserer på Facebook-sida si kvar morgon.
– Midt i mars 2020, då situasjonen knytt til
korona-pandemien forverra seg, innsåg vi at
også Ukraina måtte følge andre land – og
stenge ned landet, seier Rostyslav Stasyuk i
Det ukrainske bibelselskapet.
– Vi måtte finne nye måtar å bringe Guds
ord til folk på. Midt i den aukande uvissa og
angsten blei det viktigare enn nokon gong at
Guds ord om trøyst og oppmuntring blei
spreidd. Ettersom alle måtte vere heime var
det også registrert ei kraftig auke i bruken av
sosiale medium. Dette måte vi utnytte, seier
han.

Historia om påska
Dei sameinte bibelselskapa har i mange år
samarbeidd med organisasjonen Faith
Comes By Hearing. Ved hjelp av dei fekk vi
tilgang til verktøy for å produsere videoar.
15 dagar før den ortodokse påska, starta Det
ukrainske bibelselskapet ein kampanje for å
dele evangeliet om Jesu forløysing, offer og
siger.
– Kvar morgon kl. 08:00 gjennomfører vi
live-sendingar med desse videoane som
hjelpemiddel. Videoane blir publiserte både
på Facebook, Instagram og på heimesida
vår. Vi har også lansert vår eigen YouTubekanal, fortel Stasyuk.
Reaksjonane var overveldande. Folket takka
Bibelselskapet for å bringe evangeliet til dei
i ei utfordrande tid. Protestantiske, ortodokse og katolske prestar, lek-predikantar,
og også det kriste fotfolket såg, kommenterte og delte videoane.

Evangelia dag for dag
– Denne kampanjen blei så populær at vi
etter å ha publisert «Historia om påska» avgjorde at vi ville byrje på enno ein kampanje:
«Evangelia dag for dag», der målet var å
kringkaste og formidle alle fire evangelia,
kapittel for kapittel, frå Matteus til
Johannes, seier han.
No, snart to månader seinare, er dei halvvegs gjennom Lukasevangeliet. Sjølv om
styresmaktene no gradvis lettar på restriksjonane, held talet på sjåarar seg like høgt, og
det held til og med fram med å stige. Dette
har også gjort at langt fleire følger Det

ukrainske bibelselskapet på sosiale
medium.
– Satsinga har også ført til ei auke i etterspurnaden etter den nye, moderne ukrainske bibelomsetjinga, som blei lansert for
berre eit par månader sidan. Det nye testamentet har vore tilgjengeleg sidan tidleg på
2000-talet, og er omsetjinga som brukast i
videoane, men heile Bibelen blei klår midt
under nedstenginga av samfunnet, og difor
kunne ikkje den nye omsetjinga feirast med
festgudsteneste, seier Stasyuk.

Bibelselskapet
i Ukraina
Sidan det blei etablert i
1990 har Bibelselskapet i
Ukraina hatt eit nært
samarbeid med Det
Norske Bibelselskap.

Tinga ein bibel
Lyuba har sett og kommentert alle videoane
dei siste månadane.
– Eg er vel det ein kan kalle ein sporadisk
kyrkjegjengar, og høyrer til i den i Den
gresk-katolske kyrkjelyden. Gjennom
videokampanjane fekk eg kjennskap til
Bibelselskapet, seier ho.
Lyuba skreiv til Bibelselskapet for å tinge ein
bibel, slik at ho sjølv kunne lese Guds ord.
– Som ein av våre mest trufaste følgjarar,
bestemte vi oss for at ho skulle få ein bibel i
gåve, og vi sende eit eksemplar av den siste
omsetjinga til adressa hennar. Nokre få
dagar seinare skreiv ho attende til oss – og
fortalde at ho elska denne omsetjinga, at
han både var enkel å lese og forstå, fortel
Stasyuk.
– Dette er den beste gåva eg nokon gong har
fått, seier Lyuba.
Samstundes held ho fram med å vere ein av
dei mest trufaste bidragsytarane i
Bibelselskapets sosiale medium, og tek
flittig del med kommentarar og vitnesbyrd.
– Det styrkjer tilliten til at arbeidet vi gjer er
grunnleggjande viktig når vi blir vitne til
folk som blir vekte for Bibelen på den måten
Lyuba blei, seier Stasyuk.

•

– I dette landet, på storleik med Frankrike og
med heile 45 millionar
innbyggjarar, såg vi tidleg
at det var opning for eit
rikt bibelarbeid, seier
bibelmisjonsleiar Bernt
G. Olsen i Det Norske
Bibelselskapet.
På 90-talet blei Ukraina
hardt råka av fattigdomen som følgde etter at
Sovjetunionen braut saman. Sidan har landet
vore gjennom mange
kriser, ikkje minst krigen i
aust.
Korona-pandemien har
òg råka landet hardt.
Særleg har områda i vest
vore utsett, ettersom dei
har mest kontakt med
resten av Europa. Det er
også i denne delen av
landet at kyrkjene står
sterkast.
– Alle krisene dette landet har vore gjennom har
ført til vekst for kyrkjene.
Kanskje vil vi sjå det
same etter koronakrisa,
seier Bernt G. Olsen.
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Hans-Olav Mørk
Hans-Olav Mørk er prest
og forfatter. Han var
gateprest i Kirkens
Bymisjon fra 1985 til
1999. Siden 2000 har
han vært bibeloversetter
og forlagsredaktør i
Bibelselskapet.
Han er nå seksjonsleder
for bibeloversettelse.
Mørk er representert
med en rekke oversettelser og egne salmer i
Norsk Salmebok.

Utgivelser hos Verbum:

• «Sanger fra Vest»
• «Sanger på reisen»
• «Vi skal møtes når
dette er over. Tekster
om tro, håp og
kjærlighet»

Vi skal møtes når dette
er over
– Tekster er mer enn trykksverte på papir. Tekster kan berøre både
kropp og sinn, sier Bibelselskapets egen Hans-Olav Mørk.
– Da statsministeren 12. mars holdt en
pressekonferanse, og sa at vi nå sto overfor
den mest alvorlige krisen siden andre verdenskrig, våknet et minne i meg, forteller
Mørk.
En septemberdag i 1994 sank en stor passasjerferge i Østersjøen. Mens to passasjerer
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klamret seg fast til skipssiden av det kantrede skipet, lovte de hverandre å møtes på
en kafé i Stockholm etter at det hele var
over.
– Sammen med dette minnet begynte også
en kjent slager fra krigens dager å spille med
i bevisstheten: «We’ll meet again» av Vera

Lynn. På denne måten begynte salmen «Vi
skal møtes når dette er over» å ta form i meg,
forteller han.
Teksten fortsatte å vokse fram etter et besøk
i en forstadskirke i Oslo, like før kirkerommene over hele landet ble stengt i flere uker.

Bibelen som inspirator
Hans-Olav Mørk forteller at hans bibellesning begynte da han møtte Jesus-vekkelsen
tidlig på 1970-tallet.
– I det diakonale gatefellesskapet «Guds
Fred» møtte jeg folk på min egen alder som
snakket direkte med Jesus og lette intenst i
Bibelen etter svar fra ham, sier han.

– Dette kallet er det samme som profetene i
det gamle testamentet fikk, og også disiplene til Jesus opplevde: Gi verden mine ord.
Bruk evner og krefter. Aldri har det vært
større behov for mennesker som vil følge
dette kallet, enn i vår tid, sier Mørk.

Korona-krisen
Korona-krisen har rammet både stater,
bedrifter, næringsliv og enkeltpersoner over
hele verden. Den har rammet bibelselskapene, men den har ikke rokket ved Guds ord.

Han hadde skrevet sangtekster og sanger før
dette møtet – allerede fra tidlige tenår. Men
nå ble det alvor.

I dette nummeret av Bibelgaven leser vi om
hvordan mennesker søker til Bibelen som
aldri før. I Gulfen ser de kristne fram til å
møte sine kjære når dette er over. I Kina
kunne menighetene nylig glede seg over å
møtes igjen. Andre land venter i frykt på at
pandemien skal komme til dem.

– Flinke og kreative folk ristet sanger ut av
ermene på t-skjortene, og inspirasjonen
framfor noen var Bibelen og Bibelens
tekster. Min første sang fra Bibelen var en
enkel melodi til Joh 3,16.

– Er vi heldige, ser vi enden av denne krisen
i vårt eget land. Men i mange land der
Bibelselskapet har arbeid, har den store
smittebølgen ennå ikke kommet. Be for
dem som lider, sier Mørk.

Sangene ble godt mottatt og snart ble han
med i visegruppa Kari Hansa og Gregers
Hes.

– For vi skal alle møtes når dette er over.

– Vi laget flere plateprosjekter på 1970tallet, det mest kjente er albumet «Vi er
søsken». Her finnes også salmen «Nå samles
skyer over horisonten» som senere ofte har
blitt brukt ved misjonærinnvielser.
Salmen handler om at uroen, symbolisert
ved vind og storm, noen ganger kan være et
kall fra Gud til å bryte opp og spørre ham om
hva han vil med livet vårt.
– Et vers fra denne salmen lever sterkt i meg
ennå: «Her seiler kirkens skip, og det det fører / er denne ene dyre skatt: Guds ord. / Det
seiler fra de rike, som forkastet, / til andre
land der hungeren er stor.»

Hunger etter Guds ord
I dag møter vi hungeren etter Guds ord i
mange land i verden. Lengselen etter å lese
Bibelen på sitt eget morsmål er enorm. Men
vi møter denne hungeren også i vårt eget
land, der kunnskapen om Bibelen har gått
tapt utrolig fort i nye generasjoner. «Nå
samles skyer over horisonten, / og Herren
roper: Hvem vil gå for meg?»

Vi skal møtes når dette er over,
ved et bord i en smekkfull kafé,
i en kirke, i midtgangens vrimmel
mot Guds alter og det som skal skje.
Vi skal feire og synge og le.
Vi skal gi til hverandre et løfte,
at vi møtes når veien er gått.
Når det mørke og vonde er bak oss,
når den prøven vi fikk, er bestått,
skal vi dele det svar vi har fått.
Men alt nå vet vi svaret. Vi vet det.
Det å elske hverandre er alt,
bære byrder når en har for mye,
holde oppe når noen har falt.
Til å elske, til det er vi kalt.

Under overskriftene tro,
håp og kjærlighet presenteres her atten tekster om hva som bærer når
mye annet svikter.
Titteldiktet «Vi skal
møtes når dette er over»
setter ord på en erfaring
som mange kjenner seg
igjen i.
Flere norske artister har
satt melodi til diktet, og
tekst og sang har blitt
spilt hundretusenvis av
ganger i sosiale medier.
Heftet inkluderer også
nyskrevne melodier,
samt en spennende
epilog om hvordan
teksten ble til.
Heftet kjøpes i din
lokale bokhandel, eller
på www.bibel.no/over
Kr 99,-
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Åpne opp konvolutten og les mer om behovet for bibler i verden.

Gi fast?
Hvis du allerede gir fast: Tusen takk! Din gave gjør det mulig
for mange mennesker i verden å få en bibel til hjelp, trøst,
oppmuntring og veiledning hver dag.

Ikke fast giver?
Ufattelige 1,5 milliarder mennesker kan fremdeles ikke lese hele
Bibelen på sitt eget morsmål. Og millioner av kristne i verden er så
fattige at de ikke har mulighet til å betale verken hele eller deler av det
en bibel koster å kjøpe. Kvinnen på utsiden av konvolutten som ligger
sammen med bladet, er en av disse. Vi var på besøk i Kina, og på spørsmål om noen i forsamlingen trengte en bibel, rakte hun opp hånden. Hun
har nå fått sin bibel, men det er mange andre som venter på en bibel.
Kan du gi kr 200 hver måned slik at flere kan få sin egen bibel? Ved å gi
fast til vår generelle faste givertjeneste støtter du til enhver tid ca 25
oversettelsesprosjekter, og gir bibler, nytestamenter og bibeldeler til
hundretusenvis av mennesker som av forskjellige grunner ikke har råd
til å kjøpe dette selv. I konvolutten finner du en brosjyre som viser
nøyaktig hvor mange bibler din gave på 200 kroner kan gi i forskjellige
land hver måned, og i løpet av et år. Les og bli inspirert!
Du kan enkelt bli fast giver: I konvolutten ligger et skjema som du kan
fylle ut og sende inn. Eller registrer deg som trygt og enkelt online med
Bank-ID: bibel.profundo.no/giver

