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Vise menn og jublende glede
Jeg har alltid vært fascinert
av de første sidene i Det
nye testamentet. Det er
Matteusevangeliet som
har fått æren av å slå an
tonen for det glade
budskap. Først leser vi et
slektstre med skjulte
diamanter (det får bli en
annen artikkel). Dernest
får vi juleevangeliet ut fra
Josefs erfaringer. Så
kommer de vise menn.

Vi er en del av en verdensomspennende fortelling
som drives frem av Guds
lengsel etter å favne alt og
alle med guddommelig
kjærlighet.

Det andre jeg gripes av i
denne fortellingen, er den
jublende gleden som tok
vismennene da stjernen
stanset over stedet der
Jesus-barnet var. Det står
Paul Erik Wirgenes
mye om glede i Det nye
GENERALSEKRETÆR I BIBELSELSKAPET
Knapt noen av de andre
testamentet. Også engnytestamentlige fortellingene har fått en
lenes ord til gjeterne på marken handlet
slik mytedannelse som disse skikkelsene.
om glede: «Jeg forkynner dere en stor
Bibelteksten sier «at det kom noen visglede, en glede for hele folket», kunngjorde
menn fra Østen» Ordet som brukes på
engelen.
gresk er «magere», som vi kjenner fra ordet
Det er fint å gå inn i et nytt bibelår med
«magi». Noen ganger oversettes ordet med
denne fortellingen. Den minner meg om
trollmenn, som det advares sterkt imot.
at Guds lengsel ikke kjenner noen grenser.
Det brukes også om en persisk prestekaste
Alle folkeslag, alle typer mennesker er
eller astronomer. At de kom fra Østen kan
velkomne til å feire Guds nærvær i vår
bety Persia eller Babylon, områder hvor
verden. Det at gleden knyttes så tett til
judeerne hadde vært i eksil noen århunJesu komme, er også en invitasjon til året
drer tidligere. Men var det tre menn som
som kommer. Det er mange år siden det
kom? Først senere bidro de tre gavene til
har vært så viktig å snakke mye om gleden.
at antallet av vise menn ble tre – en visMidt i all uro som pandemien og andre
mann for hver gave. Senere ble de vise
kriser byr på i denne verden, er Jesu fødsel
menn gjort til konger. Kanskje skjedde det
et gledens budskap.
for å fremheve at barnet i krybben var den
største kongen av alle – uten at noen visste Jeg ser mye glede i jobben min. Jeg møter
det. Eller kanskje det var fordi noen syntes
troende fra store deler av verden. Vi deler
stall og krybbe ble for stusslig – så det
den samme jublende glede som vismenntrengtes noen fjonge konger med kroner
ene da stjernen stanset over der Jesus var.
av gull på hodet. Matteus-teksten sier
Akkurat dette året skjer disse møtene
ingenting om verken konger eller hvor
mest på digitale plattformer, men også der
mange de var.
kan gleden erfares.
Det er ikke den senere mytedannelsen
som fascinerer meg mest. Det er selve
bibelteksten. Det første som griper meg, er
at fortellingen faktisk står der. Stjernetydere, trollmenn eller hedenske prestekaster har ingen høy religiøs status i de
bibelske fortellingene. Likevel starter
evangeliefortellingen med at disse leter
seg fram til Jesus. De skriftlærde i
Jerusalem visste mye, men ble værende i
Jerusalem. Magerne fra Østen derimot
gikk for å finne barnet. Jeg tror denne
teksten står der for å gjøre oss ydmyke.
Jesus-fortellingen uttrykker Guds lengsel
etter å favne alle. Matteusevangeliet starter slik og slutter med misjonsbefalingen.

På Bibeldagen dette året har vi et særlig
fokus på Cuba. Knapt noe annet sted i
verden har vi sett slike enorme folkemengder i dansende glede over omsider å
ha fått Ordet! Det er ikke bare stjernetydere fra Østen som er blitt våre søsken.
Kirkene på Cuba er også våre søsken. Og
søsken tar vare på hverandre og hjelper
hverandre. Vi vil be for våre søsken på
Cuba. Vi vil hjelpe så godt vi kan med
bibler og fellesskap. Og vi vil kjenne denne
jublende gleden som vi så ofte har sett hos
våre kubanske søsken når de omsider får
skaffet seg sin egen bibel. Det er nesten
som å være tilskuer til vismennenes
jublende glede da de så stedet hvor barnet
var.

•

Foto: Hans J. Sagrusten
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«Mange tenkte at en million bibler ville dekke behovet kirken hadde. Men biblene har skapt en
økt interesse for Ordet også hos dem som ikke er troende. Nå er det ti millioner kubanere som
venter på å få sitt eksemplar.»
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Fakta om Cuba
• Spansk koloni 1492–1898
• Uavhengig fra USA i 1902
• Revolusjon ledet av Fidel
Castro 1959
• 11 millioner innbyggere
• Hovedstad: Havanna
• Religion:
60 prosent kristne,
17 prosent afro-kubansk
religion
23 prosent ikke-troende
• Forventet levealder:
79,2 år
• Språk: Spansk

Opp fra ruinene – Guds rike
blomstrer og bærer frukt
I disse dager er det 12 år siden jeg første gang kom til Cuba. Det første
møtet med et land er ofte det som sitter best i hukommelsen. På denne
tiden var det ikke dagligdags at vanlige kubanere kunne møte en
utlending – og en som attpåtil snakket språket deres.
Jeg husker en eldre mann som grep tak i
meg. «Jeg vil at du skal forstå litt av hvordan
vi har det her. Hvis jeg mister en knapp i
skjorta, aner jeg ikke hvor jeg skal få tak i en
ny knapp, for ikke å snakke om hvordan jeg
skal få tak i ei ny skjorte.»
4
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Situasjonen er ikke så mye bedre nå. Den
amerikanske boikotten rammer hardt, den
sentralstyrte økonomien hjelper ikke heller.
Fattigdommen rammer alle – det er bare de
som har familie i utlandet eller arbeider med
turister som har det litt bedre. Dette er ikke

men ofte nesten alle dager i uken. Det finnes
ikke gode tall på dette, men jeg har informasjon som tyder på at rundt 20 prosent av
landets 11 millioner innbyggere deltar på
møte eller gudstjeneste minst en gang i
uken, omtrent likt fordelt mellom protestantiske og katolske kirker. Dette er spesielt
for Cuba: I andre deler av Latin-Amerika er
den katolske kirken den dominerende.

Høyt utdanningsnivå
Noe annet som karakteriserer Cuba er det
høye utdanningsnivået. Prester og pastorer
gjør alt de kan for å tilegne seg mer kunnskap. Når Bibelselskapet inviterer til
fagseminar andre steder på kontinentet,
kommer det vanligvis 50. På Cuba er det
umulig å holde det under 300–500 deltakere,
og alle er godt skolert.
Landet er fremdeles styrt som en ettpartistat. Derfor er det store restriksjoner på all
type import, og bøker er strengt regulert.
Hverken enkeltpersoner eller menigheter
har mulighet til å importere bibler på
spansk, språket alle snakker. Private butikker eksisterer ikke, og slett ikke kristne bokhandlere.
Men Bibelselskapet har fått myndighetenes
tillatelse til å importere bibler. Uansett hvor
biblene kommer fra er import eneste veien
inn til Cuba.

stedet å gå dypere inn i årsakene, men dette
danner bakteppet for en kirkevekst som er
en av de største vi har sett i nyere tid.
Rundt 1990 lå kirkene nærmest i ruiner, og
det kom bare noen få, eldre mennesker dit.
Mange kristne hadde forlatt landet, andre
hadde akseptert ateismen som sin nye religion. Var du aktiv kristen, betydde det at
veien til god utdanning og interessante
jobber var stengt.

Overfylte kirker
I dag, 30 år senere, er alt som finnes av kirker
overfylt. Og fordi det er så altfor få kirker,
har vanlige bolighus blitt omgjort til kirker,
eller bedehus, som vi ville si på norsk. Der
samles de kristne, ikke bare hver søndag,

Bernt G. Olsen
BIBELMISJONSLEDER

«Vi lyktes med
det som i utgangspunktet var
umulig! For det
som er umulig for
mennesker, er
mulig for Gud.»

. Så langt har vi aldri fått avslag på en eneste
søknad. Men bøkene må sendes som gave til
landet – fordi myndighetene krever det,
men også fordi innbyggerne ikke har penger
de kan bruke til å kjøpe en bibel.
Dette var bakgrunnen for at vi i sin tid
inviterte bibelselskap fra hele verden til en
dugnad for Cuba – for å skaffe landet en
million bibler. Vi lyktes med det som i
utgangspunktet var umulig! For det som er
umulig for mennesker, er mulig for Gud.
Det forteller de meg ofte på Cuba.
Effekten av å gi bibler til kirkene er at flere
er blitt kristne. – Selv om målet, en million
bibler, ble nådd, er behovet for flere bibler
stadig til stede. Det vil du se når du leser
dette bladet.

•
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Bibeldagen
Bibeldagen er den årlige
feiringen av Bibelens plass i
menigheten, i Norge og i
verden. Det er en lang
tradisjon i Norge for å feire
Bibeldagen på Såmannssøndagen. Da setter vi
Bibelen i sentrum, gleder
oss over at vi har den på
vårt eget språk, og vender
blikket ut mot mennesker i
andre land som også ønsker
seg en bibel.
Lignelsen om såmannen:

«En såmann gikk ut for å så
kornet sitt. Og da han sådde,
falt noe ved veien. Det ble
tråkket ned, og fuglene under
himmelen kom og spiste det
opp. Noe falt på steingrunn,
og det visnet straks det kom
opp, fordi det ikke fikk væte.
Noe falt blant tornebusker,
og tornebuskene vokste opp
sammen med det og kvalte
det. Men noe falt i god jord,
og det vokste opp og bar
frukt, hele hundre ganger
det som ble sådd.»
Luk 8,5-8

Maleri av: Nelly Bube, foto:
Dag K. Smemo
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Bibelselskapet arbeider gjennom kirkene: Lærer og student ved baptistseminareti Havanna (Foto: Bernt G. Olsen)

Bibeldagsprosjektet 2021:

Målrettet
menighetsplanting
I 2021 inviteres vi til å bli med på et storstilt og målrettet prosjekt på Cuba.
Første året skal 5000 nøye utvalgte familier nås med i alt 30 000 bibler.
Deretter gjentas det samme de neste to årene.
Over alt hvor Guds ord sås bærer det frukt,
men på samme måten som i den bibelske
likningen om såmannen vil grøden variere.
Etter å ha sluttført aksjonen «En million
bibler til Cuba» ble det gjennomført en
grundig evaluering av prosjektet.
– Vi skjønte straks at vi hadde sådd i svært
fruktbar jord, forteller bibelmisjonsleder
Bernt G. Olsen i Det Norske Bibelselskap.
– Det store millionprosjektet innbefattet
også bibeldistribusjon til fengslene. De innsatte fikk både en bibel til seg selv og en de

kunne dele med familiemedlemmer eller
venner som kom på besøk.
Besøksvenner som hadde mottatt en bibel
på denne måten, ble deretter fulgt opp av
fengselsprestene. Mange steder slo Guds
ord kraftige røtter, og det ble etablert bønnegrupper og husfellesskap.

Barn er bibelmisjonærer
På Cuba tar Bibelselskapet gjerne initiativ
til store, kristne fellesmøter – og mye skjer
utendørs. Både det kulturelle og meteorologiske klimaet innbyr til det.

En kurv med
bibler
– Når kristne fra flere menigheter samles i
en bydel, strømmer også andre mennesker
til. Ofte er det barna i nabolaget som er mest
frimodige. Selv om de kommer fra familier
som ikke har noen tilhørighet til menigheten, ønsker de seg gjerne en barnebibel.
Når de kommer hjem med bibelen, blir det
sådd et frø, sier Olsen.
En del foreldre er nysgjerrige. De leser i
barnebibelen sammen med sønnen eller
datteren, og noen blir så interesserte at de
ber barna om å skaffe dem en bibel – eller de
oppsøker selv kirken for å be om en.
Disse erfaringene er bakgrunnen for det
målrettede bibelplantingsprosjektet som
planlegges etter årets bibeldag.

En kurv med bibler
De østlige delene av Cuba er lite utviklet og
preges av større fattigdom enn områdene
nær hovedstaden Havanna. Infrastrukturen
er dårlig utbygd og transportmulighetene er
mangelfulle. Det er disse områdene som nå
prioriteres av Bibelselskapet.
– Dette er en av de provinsene hvor de
sosiale utfordringene er størst, men også et
område der kirkene er i sterkest vekst,
forklarer Olsen.
De lokale pastorene får i oppgave å identifisere de familiene som både har størst
utfordringer, men samtidig har et godt
potensial til å nå ut til andre.
– Husstanden får en kurv med bibler for
ulike familiemedlemmer; en barnebibel, en
ordinær bibel, en bibel med stor skrift for
eldre eller svaksynte, og studiemateriell til

bruk for den eller de som ønsker å fordype
seg i de bibelske tekstene.
Deretter vil familien følges tett opp av pastorene. Målet er at hvert av disse hjemmene
skal utvikles til å bli en bønnegruppe, og
etter hvert danne utgangspunkt for en ny
menighet i sitt lokalsamfunn.

El Oriente
Mange av samfunnene og familiene i El
Oriente, de østlige delene av Cuba, er
spesielt rammet av den pågående politiske
og økonomiske krisen.
– Historisk har dette området vært befolket
av etterkommere etter slaver. Det har påvirket samfunnet både kulturelt og religiøst.
Tradisjonelle næringsveier er produksjon av
sukkerrør og kaffe, forklarer Olsen.
Fattigdommen setter et tydelig preg på samfunnet. Det er liten økonomisk aktivitet,
svært lite turistme og mye ulovlig, kriminell
aktivitet. Også familiene rammes av materiell mangel, og det rapporteres ofte om vold i
hjemmene.
– Første året tar vi sikte på å nå 5000 av disse
familiene med 30 000 bibler. Så gjentar vi
det samme de neste to årene, sier Olsen.

På Bibeldagen 2021 samler
vi inn penger til å gi bibler til
30 000 mennesker i 5 000
familier, primært i den østlige provinsen av Cuba. Der
bor gjerne tre generasjoner
under samme tak, ofte i små
boliger. Familiene får en
kurv med bibler: En barnebibel og ungdomsbibel til de
yngste i familien, en bibel i
storskrift til besteforeldrene, en vanlig bibel til
foreldrene, og kanskje en
studiebibel for dem som
ønsker å lære mer.
– Vi starter i øst, i den delen
av Cuba hvor kirkene
vok- ser mest, og der
mangelen på bibler er mest
prekær, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen.

Foto: Bibelselskapet på Cuba

Prosjektet kan bare lykkes hvis de lokale
kirkene tar oppgaven seriøst og gir tett
oppfølging til de familiene som får settene
med bibler.
– Det vi nå gjør, er å ta i bruk Bibelen som
et evangeliseringsredskap gjennom
disippelskap. Gjennom kirkene skal vi nå
folket i El Oriente, sier Bernt G. Olsen.

•
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Alain Montano
Alain Montano
Hernández (46) har ledet
Bibelselskapets arbeid på
Cuba i ti år.
– Jeg vokste opp i en fattig
familie på den kubanske
landsbygda og drømte
lenge om å bli dyrlege.
Men så fikk jeg et tydelig
kall fra Gud, og som 17åring påbegynte jeg de
teologiske studiene i
Havanna, forteller Alain.
I hjembygda var hans
besteforeldre ansvarlige
for den lokale menigheten.
Selv om deres tro var
sterk, innså Alain tidlig at
de hadde for lite kunnskap
om tjenesten de sto i.
– Det er nok bakgrunnen
for at arbeidet i
Bibelselskapet ble mitt
kall. Nå vokser kirkene
mye raskere enn seminarene kan klare å uteksaminere pastorer. Derfor
kommer myndighetene til
oss og ber om hjelp. Med
hjelp fra dere kan vi bidra
med verktøyene som
trengs – bibler, bøker og
studiemateriale, sier han.
Foto: Bernt G. Olsen
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Generalsekretær i De forente bibelselskaper, Michael Perreu (til venstre) og
leder av Bibelselskapet på Cuba, Alain Montano (ved siden av) overrakte bibel nummer en
million til denne vesle jenta som ble ledsaget av sin mor under feiringen av begivenheten i
Havanna 2. juni 2018. – Nå trenger vi en million bibler til, sier Alain.

– En million! En million til!
I perioden 2014-2018 sørget norske og internasjonale bibelvenner for
en hel million bibler til Cuba. Aksjonen bidro både til vekkelse og en
eventyrlig kirkevekst på den karibiske øya.
– Enkelte steder er menighetene mangedoblet som følge av kampanjen. Det finnes
flere eksempler på at det nå kommer 150
barn til søndagsskoler som tidligere hadde
en oppslutning på 10–15 barn. Samtidig har
enkelte kirker etablert nytt arbeid blant
eldre og handikappede, eller styrket det de
allerede hadde, forteller Alain Montano,
som er leder for Bibelselskapets arbeid på
Cuba.
Bibelen har også blitt en mindre skjult bok.
Nå er den synlig med på gudstjenesten, og
skjules ikke lenger i en lomme eller veske.
– Vi ser at Bibelen har kraft til å forandre alle
som mottar den, forteller Alain.
Aksjonen har dermed også bidratt til å
forene kirkene på Cuba.
– Med «En million bibler til Cuba» har vi til
og med klart å forene ytterfløyene av kirkelandskapet, forteller han.

Og det er ikke bare i menighetene det oppleves fornyelse og mentalitetsendring.
– Også blant statsinstitusjonene møter vi nå
forståelse for at dette er en bok som gir folket håp midt i den store krisen Cuba befinner
seg i, sier han.

Bibelselskapet – et fyrtårn
Da «En million bibler til Cuba» ble presentert for myndighetene første gang, var de
svært betenkt over det høye antallet.
– Etter fire år med storimport av bibler ser vi
at tollkontorene har endret mentalitet fullstendig. Nå rapporterer de til myndighetene
at det kommer færre bibler enn tidligere, og
etterlyser nye forsyninger. Så henvender
styresmaktene seg til oss – og spør om
hvorfor det er slik, smiler Alain.
Hvis et kirkesamfunn selv ønsker å importere bibler, vil det kanskje oppnås statlig

bygging og infrastruktur. Mange erfarer at
vanskene kan utarte til familiære kriser, og
det rapporteres om økt vold i hjemmene. En
del emigrerer til USA, Sør-Amerika eller
Europa, og familier blir splittet. Dette bidrar
videre til en politisk-ideologisk krise, og nå
er det hele forsterket av Covid-19, forklarer
Alain.

Økte klasseskiller
Det er gått mer enn 60 år siden revolusjonen, og Cuba styres nå av andre generasjons
lederskap. Avstanden til revolusjonsheltene
er større – og den ideologiske svekkelsen er i
ferd med å bli et problem.

Nok en million bibler til Cuba
– Hvor mange bibler tror du må til for å dekke
etterspørselen de neste fem årene?
– På bakgrunn av de siste årenes erfaringer
med en forsterket krise og den verdensomspennende korona-pandemien, vil jeg
hevde at vi trenger enda en million bibler,
sier Alain Montano.
tillatelse til det, men da kommer alltid
myndighetene til Bibelselskapet for å sikre
seg at disse biblene er korrekte.

For svært mange mennesker på Cuba er
kirken og Bibelen deres eneste kilde til håp
og framtidstro.

– Etter aksjonen «En million bibler til Cuba»
blir vi nå oppfattet som et «fyrtårn» for
Bibelen, som både sikrer oversettelsenes
kvalitet og en sann kristen forståelse av
tekstene, sier han.

– Kirken går sammen med folket, men for at
den skal kunne være kirke, trenger den tilgang på Guds ord. Derfor er det så viktig at
vi kan tilby menighetene bibler. Til det
trenger vi deres hjelp. Jeg håper dere forstår
vår dype takknemlighet over at internasjonale bibelvenner har gjort bibelløftet mulig!

Cuba i krise
I de siste fire årene har den amerikanske
Trump-administrasjonen forsterket blokaden av Cuba og dermed gjort det enda vanskeligere for landet å drive internasjonal
handel. Dette rammer sivilbefolkningen
hardt.
– Den økonomiske krisen preger alle deler
av samfunnet: Det er problemer med bolig-

– Det er ingen tvil om at gavene som allerede
er gitt, har båret rik frukt. Nå må vi som
bibelvenner ta ansvar for at vi har sådd i
fruktbar jord, og bidra til at høsten blir stor,
sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen i
Det Norske Bibelselskap.

•

Be for Cuba

Med et gen
fra Columbus
Da Columbus og de første
europeere kom til Karibia,
ble de opprinnelige indianerstammene på Cuba
raskt utryddet – dels av
sykdom og dels av krig.
I dag består Cuba av en
rekke ulike etniske grupper, med bakgrunn både fra
Europa og Afrika, og
blandinger av disse.
– Om man kommer fra et
hvitt–hvitt eller svart–
svart miljø på Cuba, opplever vi at vi er en enhet.
I realiteten er vi jo
immigranter, alle sammen.
Samtidig tror jeg den jevne
kubaner har et gen fra
Kristoffer Columbus:
Hver eneste kubaner er
selvbevisst og alltid på
utkikk etter noe nytt, sier
Alain Montano med et
smil.
Foto: Elevanto Elements

• Be om at bibelarbeidet må fortsette å vokse og være en kilde til håp for
folket på Cuba.
• Be for den kubanske kirken, at den fortsatt må være evangeliserende
og dele håpet med andre.
• Be for den kubanske familien, at de må få Guds hjelp – især gjennom
korona-pandemien.
nummer 1 I 2021I Bibelgaven
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- Mitt favorittvers er
Job 19,25, seier Naelay:

«Eg veit at min
utløysar lever.
Som den siste
skal han stå fram
i støvet.»

«Barna fortel om Gud
– og foreldra kjem til tru.»
Mange kvinner i kyrkjene på Cuba driv med barnearbeid og søndagsskule. Vi har snakka med to av dei. Loneisi Cordouez Rodriguez er
pastor i Iglesia del Nazareno i Holguin, og Naelay Anelz Pulpo er
barne- og ungdomspastor i Iglesia Estrella del Oriente i Holguin, ein
by med rundt 345 000 innbyggjarer aust på Cuba.
- Eg har ikkje gått på søndagsskule sjølv, fortel Loneisi, for eg blei kristen då eg var 19.
Foreldra mine trudde ikkje på Gud. Dei
hadde ikkje bil heller, og kunne ikkje køyre
meg til kyrkja, men eg hadde ei tante som
tok meg med. Då eg blei kristen, var det
første eg gjorde å arbeide med barn!
Naelay vaks opp i ein kristen heim, og faren
hennar er pastor.

- Den første bibelhistoria eg lærte, var den
om Josef som blei seld av brørne sine.
Forteljingane i Det gamle testamentet er
ofte spanande, slik at barn kan sjå dei for seg.
Loneisi er einig.
- Eit år gjekk eg på kurs i barnearbeid i kyrkja
mi. Då lærte eg mykje om korleis ein skal
fortelje for barn, seier Loneisi.
- Under gudstenesta blir barna med til eit

10
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- Mitt favorittvers er Josva
1,9, seier Loneisi:

anna rom. Det er ofte 50 til stades, så det er
mykje å passe på. Nokre gonger brukar vi
illustrasjonar som vi set opp og fortel ut frå.
Andre gonger høyrer vi på ei bibelhistorie
frå ein CD.
Kvinnene er samde om at dei har fått eit
spesielt kall frå Gud til å arbeide med barna i
kyrkja.
- Om ikkje det var Gud som hadde kalla meg
til dette, ville det vore umuleg for meg. Det
er Guds kall som driv meg, seier Naelay med
eit varmt smil.
Det er mange spanande historier i Bibelen,
så kva bibelhistorie har dei erfart at barna
likar best? Naelay svarar raskt:
- Det er historia om då verda blei skapt og
forteljingane om Jesus som gjorde under.
Begge har klare tankar om korleis ein god
barnebibel skal vere: Gode illustrasjonar
med sterke fargar. Naelay nemner spesielt
barn med synsproblem. – Det er viktig for
dei at skrifta er stor og lett å lese.
- Eg går på besøk på barneheimar og har
med meg saft og bollar, men eg vil gjerne ha
med bibelbøker eg kan gi dei. Eg besøkjer
mødrene på barselavdelinga òg. Dei får
traktatar og så snakkar eg med dei om kor

viktig det er at barna får ei god kristen opplæring.
Både Loneisi og Naelay fortel om noko som
er uvanleg i Noreg:
- Den siste laurdagen i månaden får eit av
barna vere pastor. Det gjer dei ikkje på liksom; dei går ut på gata og evangeliserer. Dei
preikar så til og med vaksne gir seg over til
Gud.

«Eg har då sagt
deg: Ver modig
og sterk! Lat deg
ikkje skremma,
og mist ikkje
motet! For
Herren din Gud
er med deg overalt der du går.»

- Vi arbeider med dei vi ser har gåve til å tale
til andre. Nokre er flinke til å synge eller
spele, dei blir oppmuntra til å gjere det.
- Fleire barn kjem frå heimar med vald. Spør
vi kvifor dei likar å vere i kyrkja, svarar dei:
«Her er det ingen som slår oss eller mishandlar oss.» Desse barna har det forferdeleg, så
vi prøver å gi dei all vår kjærleik.
Til slutt fortel dei kva som er deira favorittbibelvers:
- Mitt favorittvers er Josva 1,9, seier Loneisi:
«Eg har då sagt deg: Ver modig og sterk! Lat
deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For
Herren din Gud er med deg overalt der du
går.»
- Og mitt er Job 19,25, seier Naelay: «Eg veit
at min utløysar lever. Som den siste skal han
stå fram i støvet.»

•
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BIBELGAVEN I CUBA
TEKST: ALAIN MONTANO, LEDER AV BIBELSELSKAPET PÅ CUBA. FOTO: HANS JOHAN SAGRUSTEN

Denne dagen i 2015 skulle vi
være turister for et par timer.
Vi dro til et turiststed der det
var mange boder. «Er dere
kristne?» var det første
spørsmålet vi fikk da vi
begynte å se på varene deres.
Ettersom svaret var ja, kom
neste: «Har dere en bibel?»
Gledestrålende mottok de
bibler og vi avsluttet med å
be sammen der og da.

Bernt G. Olsen

Her er dørene fortsatt åpne!
Lovsang og tårer av glede og undring! Det var responsen da det i 2013
ble kjent at det skulle komme en million bibler til Cuba.

12
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Sammenlignet med tiåret før hadde 2012
vært kritisk, dette året hadde det kommet få
bibler til landet vårt. Derfor kom prosjektet i
et profetisk øyeblikk: Det kom på et tidspunkt da kirken vokste raskere enn noen
gang tidligere, og samtidig hadde vi svært
begrensede ressurser til å utvikle arbeidet.
«Dette har vi virkelig og aktivt hatt nytte av,
alle vi som er kristne kubanere.

dypeste takk for dette flotte initiativet!» Slik
uttrykte Kardinal Jaime Ortega seg da han
fikk spørsmål om hva dette betydde for
kirkene. «Det har gjort det mulig å gjøre
Guds ord tilgjengelig for så mange av våre
brødre som aldri tidligere har hatt mulighet
til å la denne utømmelige kilden av nåde og
glede nå inn i sine liv.»

Den katolske kirke ønsker å uttrykke sin

I januar 2013 startet vi en bibeldistribusjon

Fem fruktbare år

til og med i blindeskrift.

Mange venter fremdeles
«Mange tenkte at en million bibler ville
dekke behovet kirken hadde. Men biblene
har skapt en økt interesse for Ordet også hos
de som ikke er troende.
Nå er det ti millioner kubanere som venter
på å få sitt eksemplar.» Slik uttrykte Antonia
Santana seg da prosjektet «En million
bibler» ble fullført med en stor feiring i
Havanna: «… å nå dette målet er et viktig
skritt for å invitere til videre innsats for å
opplyse alle kubanere med Ordet.»

Bibelen er redskapet mennesker
trenger
Når vi snakker om tall og gleder oss over å
nå dette målet, fokuserer vi faktisk på mennesker og på forvandlingen som skjer i livene
deres. Ved å tenke slik, blir bibeldistribusjonen ikke et mål i seg selv.
– Bibelen er redskapet folk trenger for å få et
personlig møte med Gud. Med prosjektet
«En million bibler» har Guds ord igjen fått
innflytelse i samfunnet, noe som manglet i
flere tiår. Evangeliet har vært et instrument
til sosial endring, og det har fått en mer
fremtredende plass i gjenopprettelsen av
verdier og den kubanske familiens enhet.

«I dag finner vi
Bibelen i fengsler,
på teologiske
seminar og i
offentlige
bibliotek, til og
med i blindeskrift.»

Takk!

uten sidestykke: I et samarbeid mellom De
forente bibelselskaper og 62 ulike kirkesamfunn – og med støtte fra offentlige myndigheter – kom Skriften til alle landets provinser i løpet av de neste fem årene. Dette har
styrket de interkonfesjonelle relasjonene og
mange ulike kirker har gått sammen om å
betjene både samfunnet og kirken.
Livene til nye troende, til familier og lokalsamfunn har blitt formet av Guds ord. Nye
forsamlinger har dukket opp på de mest
fjerntliggende steder, og medlemstallet i de
kubanske kirkene er tredoblet. Vi har skaffet
materiell til barn og ungdom og skapt en
bedre relasjon til Bibelen for de nye generasjonene. I dag finner vi Bibelen i fengsler, på
teologiske seminar og i offentlige bibliotek,

Prosjektet «En million bibler» har styrket
båndene mellom Bibelselskapet på Cuba og
UBS og forholdet mellom kirker og troende
fra hele verden. Det har også bedret forholdet mellom kirke og stat, og fremmet nye
allianser og former for samarbeid. På denne
reisen er vi takknemlige for støtten fra
familien av bibelselskaper, og spesielt Det
Norske Bibelselskap. Dere har bidratt
generøst med gaver og forbønn, slik at
evangeliets frø kan bære frukt.

Be sammen med oss!
En av de største utfordringene som fremdeles ligger foran oss, er å gjøre det mulig for
alle kubanere å få sin egen bibel.
Her er dørene fortsatt åpne: En million
bibler er kommet, og det vil komme mange
flere. Bli med oss og be om at det –
sammen med biblene – kommer håp og
velsignelse til vårt folk.

•
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Husmenigheter
Det blir anslått at det finnes
omkring 60 000 huskirker
som den til pastor Zenen
Diaz Santos på Cuba. Etter
revolusjonen i 1959 har det
blitt bygget svært få nye
kirker, men myndighetene
har oppfordret de kristne til
å møtes i hjemmene.
– Dette har vært en viktig
faktor i kirkeveksten på
Cuba, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen.

14
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- Jeg ble velsignet med
en bibel
Hun er en av dem som fikk en bibel gjennom gaver fra bibelvenner i
Norge. Hun er atten år, men har fungert som evangelist og har delt ut
materiell fra Bibelselskapet fra hun var fjorten.
Jessica Diaz (18) begynte å gå i den lille
menigheten for sju år siden. Menigheten
heter Shalom-kirken og ligger i utkanten av
Havanna. Den holder til i et lite hus – det ser
ut som et vanlig bolighus. Jessica kom hit
sammen med søsteren sin.
- Den gangen hadde jeg ingen bibel. Jeg
visste ikke engang at det fantes noe mer enn
Det nye testamentet, ler hun.
- Men nå leser jeg også i Det gamle testamentet.
Jessica Diaz er en av dem som har fått en
bibel gjennom aksjonen «En million bibler
til Cuba». Selv sier hun ikke at hun har fått
en bibel, men at hun er blitt velsignet med
en bibel. Hun er full av takknemlighet overfor bibelvennene i Norge:
- Takk for den store kjærligheten dere i
Norge har vist til oss på Cuba! Jeg er en av
dem som er blitt velsignet med en bibel.
Menigheten har ikke bare fått bibler, men
også mye annet materiell fra Bibelselskapet.
De har fått barnebøker om Bibelen, og ulike
trykksaker med bibeltekster. Dette materiellet har Jessica og andre fra menigheten
brukt når de drar på sykehusbesøk.
- Vi dro til et barnesykehus her i området,
og der kunne vi nå dele ut bibelmateriell til
barna, til foreldrene deres – ja, til og med
legene ville ha det vi delte ut!
Det var også mange som ikke tilhørte noen
kirke, som gjerne ville ha noe av det de delte
ut.
- Jeg husker spesielt et barn som var alvorlig
skadet i hodet etter en ulykke. Vi ba for
henne, og vi ga bibelmateriell til familien
hennes. De tok imot det med stor glede.

Jenta gjennomgikk en operasjon som var
vellykket, og hun fikk komme hjem, forteller Jessica.
- Det var en stor operasjon, men skadene i
hodet ble leget, smiler hun.
- I dag har denne jenta fått sin egen bibel.
Hun klarer ennå ikke å gå selv, så hun
kommer seg ikke til kirken. Men foreldrene
hennes forteller at hun leser i Bibelen sin
hver dag og tar godt vare på den. Nå ber vi
om at Gud må røre ved faren hennes, slik at
han også kommer til kirken.
Pastor Zenen Diaz Santos i Shalom-kirken
forteller ivrig om den gangen menigheten
ble grunnlagt. Han sier at situasjonen i dag
er en helt annen enn for noen få år siden.
- Før var situasjonen veldig vanskelig. Vi
hadde ikke nok bibler i det hele tatt.
Tidligere gikk jeg i en stor kirke med mer
enn to hundre medlemmer. De som ikke
hadde bibler, måtte skrive av bibelversene
som det ble undervist om i kirken, for hånd.
På denne måten var det enkelte som skrev
av omtrent hele Bibelen på et år!
Han forteller at den lille Shalom-kirken
startet med bare tolv personer.
- I begynnelsen hadde vi bare to bibler på
deling!
Han smiler mot Alain Montano i
Bibelselskapet.
- Men Gud er god! Og Alain er god! Jeg
forklarte situasjonen i menigheten for
ham – og Alain forsto. Gud være lovet!
Siden den dagen har vi ikke manglet
bibler!

Fremveksten av husmenighetene har vært avgjørende
for den store vekkelsen på
Cuba.
Myndighetene nektet de
protestantiske kirkene å
bygge nye kirker og siden
revolusjonen i 1959 holder
det antakelig å telle på to
hender antallet kirker som
har vært bygget.
Men husmenigheter har
vokst fram overalt, i egne
eller leide lokaler. Det har
nok ikke vært oppmuntret
av myndighetene, men i
høyeste grad tolerert, og de
fleste av de nye kirkene har
etter hvert blitt registrert.
På mange måter kan dette
sammenlignes med fremveksten av bedehusbevegelsen i Norge, med den
forskjellen at vi i Norge fikk
egne bygg. Men opplæring
og utdanning av ledere har
fulgt samme mønster som
det gjorde her.

•
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BIBELGAVEN I CUBA - NORGE
TEKST:HANS J. SAGRUSTEN FOTO: DAG K. SMEMO

Bibelinspirasjon frå Cuba
Bibelselskapet satsar no på nye leseplanar for felles bibelstudium.
Inspirasjonen til å lesa Bibelen saman har vi fått frå Cuba.

- Bibelen
er for ein
kristen
som
oksygen
er for
lungene!
Biskop Juan De Dios
Hernandez Ruiz, Havanna

– Ungdommane spør om å få låne bibelen min, så dei kan skrive av bibelvers, seier Sonia Domecq.
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Den første gongen eg var på Cuba, møtte eg
Sonia Domecq, ei kvinne midt i femtiåra.
Ho organiserte bibelgruppene i kyrkja si i
heimbyen Santiago, lengst aust på øya.

Logos

Den store metodistkyrkja låg i ruinar etter
ein av dei mange orkanane som har herja
Cuba dei siste åra. Men bibelgruppene låg
ikkje i ruinar. Forsamlinga hadde heile 30
slike grupper. Sjølv var Sonia leiar for to av
dei.

01

På denne tida hadde Bibelselskapet endå
ikkje starta aksjonen «Ein million biblar til
Cuba», så mangelen på biblar var stor. Sonia
var den einaste som hadde ein bibel i dei to
bibelgruppene sine. Så ho måtte sende sin
eigen bibel rundt, så ungdommane kunne
slå opp og lesa.

– Dei vil så gjerne skrive av dei bibelversa vi
har snakka om i bibelgruppene.
Det gjorde inntrykk å møte Sonia og dei
andre kristne i kyrkjene på Cuba. Det er
tydeleg at dei kristne på Cuba elskar
Bibelen. Det gjeld ikkje minst alle dei som
ikkje har ein bibel. Difor møtest dei kristne
regelmessig for å lesa i Bibelen i lag, og for å
snakke saman om det dei har lese.

Dei nye leseplanane på bibel.no har alle eit
tema, som «Oppdag kjærligheten» eller
«Påske», og dei har tekster for 4–9 dagar. Ein
kan bruke dei til personleg bibelstudium
eller i ei bibelgruppe. To gode vener kan
også bli einige om å følgje den same leseplanen i ei veke.

Lukas i fokus

Eg har vore på Cuba tre gonger på reise for
Bibelselskapet. Kvar gong har bibelbruken
blant dei kristne imponert meg. Alle kyrkjer
og forsamlingar har bibelgrupper som
møtest minst ein gong i veka. Den katolske
kyrkja har over fem hundre bibelgrupper
berre i Havanna by.

Fleire av dei nye leseplanane våre set
Lukasevangeliet i fokus. Vi har arbeidd
spesielt mykje med dette evangeliet det
siste året. I oktober kom Lukas ut i ny omsetjing på både bokmål og nynorsk, i den nye
lett å lesa-serien. Dette er ei tekst som er
lettare å lesa enn den vanlege bibelteksta.

Digitale leseplanar

Lett å lesa-serien er ei bibeltekst for alle. Ho
har kortare setningar og eit enklare språk,
men innhaldet er ikkje forenkla. Vi opplever
at teksta tvert imot blir meir kraftfull når
setningane blir kortare. Vi ser fram til at
heile Det nye testamentet skal koma som
lett å lesa-tekst.

Denne iveren etter å lesa Bibelen har inspirert oss i Bibelselskapet. Difor er bibelleseplanar ei ny og viktig side på nettsida
bibel.no. Her har vi lagt ut ei rad med enkle
bibelleseplanar. Desse kan ein bruke på
mobiltelefonen eller eit lesebrett. Det er lett
å slå dei opp og bruke dei i bibelgruppa.
Vi har hatt bibelleseplanar på papir i mange
år, og det skal vi framleis ha. Både
Bibelleseplanen, Bibelleseplankalenderen,
Logos og Alfa Super er viktige hjelpemiddel
for dagleg bibellesing. Men no har vi også
lagt til rette for dagleg bibellesing på nettet.

2021

⁄

BIBELLESEPLAN

GUDS ORD I HVERDAGEN

– Ungdommane spør om å få låne Bibelen
min, sa ho.

Elskar Bibelen

—

La Logos inspirere
og oppmuntre deg
til daglig bibellesning. Bruker
du Logos som din
bibelleseplan, får
du hjelp til:
• Å la bibelteksten
møte tro, liv og
tanke.
• Å oppdage Guds
store gjerninger.
• Bibelmeditasjon
og ettertanke,
takk og bønn.
Ved hjelp av
reﬂeksjonsspørsmål,
daglige anvendelser
og spørsmål til
samtale, leder Logos
deg gjennom Guds
Ord og utruster deg
til tro i hverdagen.

Vi håpar at dei nye leseplanane vil spreie
noko av den same glede over å bruke
Bibelen som den vi har møtt på Cuba. Som
den katolske biskopen i Havanna sa, då vi
møtte han for åtte år sidan:

Logos kommer ut
ﬁre ganger årlig.
Pris: kr 445 per år

– Bibelen er for ein kristen som oksygen er
for lungene!

Bestill abonnement
på bibel.no

•
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NY VERBUMBOK

La oss feire Bibelen!
I Farsund forbigås Bibeldagen ikke i stillhet. Her er de mange som
gleder seg til denne dagen. Henning Huseby Jansen og hans
medarbeidere har lyst til å inspirere mange til å gjøre det samme.
– Hvorfor feirer dere denne
dagen?

Inspirasjon til
Bibeldagen
På bibel.no er det
mye stoff til
Bibeldagen. Dette
er også stoff som
kan deles på menighetens hjemmeside, dersom det
ikke er mulig å
holde en vanlig
gudstjeneste /
ordinært møte.

Vi synes det er flott å feire
Bibelen – og ha fokus både
på Bibelen og det som står
i den, men også på bibelarbeidet rundt omkring i
verden. Dette er en bok vi
har sammen, og derfor er
det også viktig for oss å
komme sammen fra forskjellige menigheter. Bibeldagen er en
fin mulighet til å sette Bibelen på kartet.
Det er en bok både for enkeltmennesker,
men også for samfunnet vårt og kulturen
vår. Det trenger vi å minne hverandre om.

– Går «tradisjonen» langt tilbake i tid og
hvordan har dere brukt å legge opp
markeringen?
Vi må mange år tilbake for å se hvordan det
begynte, iallfall til 1985. Da besto arrangementet av en gudstjeneste i kirka, men etter
noen år kom også flere menigheter med. Nå
er det tre menigheter som er sammen om
dette: Frelsesarmeen, Misjonskirken og
Den norske kirke. Det kommer folk fra
andre sammenhenger også – og folk fra
tilstøtende kommuner.
På lørdag har vi et økumenisk bibelseminar.
Vanligvis er det 50–60 personer som kommer på dit. I tillegg feires bibeldagen i de
forskjellige menighetene på søndagen.

– Hvordan feiret dere dagen i 2020?
PowerPoint-presentasjon
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– I 2020 hadde vi besøk av Helene Fagervik
fra Bibelselskapet. Hun hadde mye engasjerende å formidle om bibelbruk. – Det er
inspirerende å høre at det å lese Bibelen gjør
noe med mennesker, både i Norge og i
andre land. Hvilket land prosjektene
kommer fra, er kanskje ikke så viktig, men
det er alltid spennende å høre fra land som
er i fokus i media. Kina, og dette året Cuba,
er land mange har et forhold til.

– Hvordan tror dere det vil bli å
arrangere bibeldag i år?
– Vi planlegger en «normal»
feiring første helg i
februar. Arbeidet med
programmet er ikke helt
klart, og vi må ta høyde for
at det kanskje blir noe
annerledes dette året …
Men å strømme gudstjenester har vi jo blitt vant til, etter
hvert. Uansett hvordan det blir: vi
gleder oss til å høre bibelforedrag, nytt fra
Cuba og på søndagen håper vi å få se konfirmantenes tradisjonelle prosesjon: De
bærer med seg bibler – på alle de språk vi
klarer å oppdrive.

– Bibeldagen har hvert år et prosjekt som
det samles inn penger til. I forkant av dagen
sendes det ut en god del materiell fra
Bibelselskapet. Hva av dette bruker dere?
Vi bruker brosjyrene og Bibelgaven og deler
ut disse til dem som kommer. Videoene
som er laget, er det som regel besøket vi har
fra Bibelselskapet som benytter.

– Blant ressursene til Bibeldagen som finnes
på bibel.no, ligger det også forslag til bønner
som kan brukes i feiringen. Med små skrift
står det over disse: «Etter en ide fra Farsund
menighet». Hvor kom denne ideen fra?
Dette måtte jeg spørre vår tidligere sokneprest, Ove Sletta, om. For noen år siden
kom ideen om en spesiell bibeldagsforbønn
i gudstjenesten, og så henvendte han seg til
Bibelselskapet. Der kom han i kontakt med
Hans Johan Sagrusten. Om det var han
eller Ove som bidro mest i den påfølgende
prosessen, skal være usagt, men nå gleder vi
oss over at det ble en bønn som lever videre
– i stadig nye varianter.
– Det er flott å vite at vi har søsken i alle
verdenshjørner!

•
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Inspirasjon til Bibeldagen
Seks et-minutt lange filmer som
gir svar på viktige spørsmål:
1) Hvorfor må vi gi bibler til Cuba?
2) Hvordan kommer bibler til Cuba?
3) Hvorfor gi bibler og ikke mat, klær
etc. til Cuba?
4) Hvordan er det å leve som kristen
på Cuba?
5) Hvordan er det å bo på Cuba?
6) Bibeldagen 2021: En kurv med bibler!

Filmene finner du på bibeldagen.no, Bibeldagen 2021.

«Hvordan skal vi vokse
i troen uten Guds ord?»
Prester og pastorer i Holguin – øst på Cuba.
- Kirken vår ligger i et fattig
område utenfor byen. Vi
trenger barnebibler og ungdomsbibler. Det er stor hunger etter Bibelen blant ungdommene våre, og på søndagsskolen har vi mange barn
som ikke har en bibel.
- Når folk blir frelst, er en bibel
det første de spør etter. Vi sier
til dem at de skal lese i Bibelen
for å vokse i troen – og så har vi
ingen bibel å gi dem. Det er
trist.
- Vi har 12 bibelgrupper for
nye kristne, men vi har ingen
ting å gi dem. Vi har også et
stort barnearbeid og trenger
materiale til dette. Av bibler
trenger vi hva som helst – alt
dere har er velkomment!

- I forsamlingen vår har vi
mange eldre. Biblene deres er
ødelagt og utslitt. Det er ikke
lett å dra til Havanna. Det er
dyrt å leie bil og betale drivstoff for å kjøre dit – det er
nesten umulig.
- Vi eldre trenger bibler med
stor skrift til oss som ser
dårlig!
- Når jeg kommer på besøk til
fengselet, har jeg kanskje med
meg to bibler. Tenk hvordan
det føles å ha to bibler – til 30
fanger! Vi har fått litt litteratur, men det er aldri nok.
- I kirken min har vi 30 studenter på seminaret vårt, så vi
trenger studiebibler.
Problemet er at selv om vi
kanskje kunne få tak i en
bibel, så koster den så mye.

•

Kjenner du noen
som hadde satt pris
på å lese bladet
Bibelgaven?
Tegn ett års gratis
abonnement ved å sende
navn og adresse til :
giver@bibel.no

nummer 1 I 2021I Bibelgaven

19

BIBELGAVEN I NORGE
TEKST: ANNE KRISTIN AASMUNDTVEIT FOTO: LINDA TORKELSEN

NY VERBUMBOK

Telle
dager
Andakter
gjennom året
JOSTEIN ØRUM

Håkon Borgenvik

Bibelbruk og kurs på nettet
En stille stund. En
andakt. Noen få
minutter hver dag.
Dette er hva Telle
dager inviterer til.
På sin særegne måte
vever Jostein Ørum
hverdagen inn i den
daglige bibelteksten.
365 andakter krydret
med glimt fra forfatterens liv, gjenkjennelige episoder
eller et velvalgt sitat.

Kr 379,-

Bibelselskapet har i en årrekke holdt kurs i bibelfortelling og tekstlesning. «Jeg ser spor etter Bibelselskapets arbeid over hele landet»,
sa en medarbeider i en annen organisasjon. Hun opplevde at folk i
menigheter over hele landet de senere årene er blitt mer bevisste på
hvordan de formidler Bibelens fortellinger og tekst til andre.
Men en vår og en høst med korona har lukket landet ned i lange perioder og gjort ansikttil-ansikt-møter vanskeligere.
Så Bibelselskapet har valgt å tilby både
tekstleserkurs og bibelfortellerkurs på nett.
Det er en miljøvennlig variant, for her trenger ikke kursholder å reise land og strand
rundt. Her tar deltakerne kurset når det
passer dem og i det tempo som passer dem,
innen noen avtalte dager. Og så møtes
gruppen på skjerm og får personlig tilbakemelding på den teksten man har jobbet med.
– Håkon Borgenvik, prest på Flekkerøya, du deltok på et bibelfortellerkurs på nett før sommeren.
Hvordan var det?

www.verbumforlag.no
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– Jeg opplevde det som veldig bra. Det er
klart at en digital samling legger litt demper
på oss når vi snakker sammen på skjerm.
Men kurset fungerte bra. Jeg ble inspirert,
og fikk lyst til å bruke dette også når jeg
forkynner.

– Hva var det du likte ved kurset?
– Jeg likte selve metoden. Vi ble hjulpet til å
tenke i bilder, og til å huske i bilder. Det var
praktisk og gøy! Jeg har sittet i dagevis på
prekenkurs, men dette nettkurset i bibelfortelling var enkelt og svært instruktivt.
– Ble bibelfortellingen levende for deg?
– Ja! Jeg ble rett og slett grepet av historien.
Jeg hadde valgt fortellingen om kvinnen
som salver Jesus. Det er en historie jeg er
glad i fra før av, men nå levde jeg meg inn i
den på en ny måte, jeg kjente på følelsene til
kvinnen og også hvordan de andre så på
henne … ja, det ble emosjonelt. Og det var
fint. Sier Håkon Borgenvik fra Flekkerøya.
Han anbefaler kurset på det varmeste.
Dersom du tenker at «Dette må være noe
for min sammenheng nå», se
www.bibel.no/kunnskap-og-laring
for mer informasjon eller ring oss
på 90 99 79 47.

BIBELGAVEN I NORGE
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Helene Fagervik

Velkommen til nye
hjemmesider!
– Vi er endelig i gang! Leder for Bibelbruk i Norge, Helene Fagervik,
smiler fra øre til øre. – Det var mange som jobbet temmelig intenst i
mange uker for å få alt på plass. Plattformen for hjemmesiden vår,
bibel.no, hadde tjent oss trofast i mange år, men behovet for oppgradering hadde blitt merkbart. Det har etter hvert kommet så mange nye
muligheter som den gamle plattformen ikke hadde kraft til å «bære».
En av de store gledene er å kunne tilby
«Dagens bibelord» som lydfil! Den nye plattformen har gjort det enklere å spille av
video, og vi kan tilby mange digitale bibelleseplaner både for enkeltpersoner og
grupper. – Dette har vi sett at det er et spesielt behov for nå, når mange ikke kan samles
i bibelgrupper, slik de har pleid.

av bibler, er det viktig at bibeltekstene er lett
tilgjengelige digitalt. Nå er de det! Og etter
hvert skal det komme godt stoff for alle
trinn, fra barneskolen til videregående. For å
nå inn med Bibelen til unge og unge voksne,
bruker vi i tillegg til hjemmesiden, sosiale
medier. Det er stor aktivitet både på
Facebook og Instagram.

Den nye plattformen er mer fleksibel enn
den gamle, og sidene tilpasser seg lett alle
«flater», enten du bruker PC, nettbrett eller
mobil.

Sidene våre er ikke helt ferdige, det er fremdeles en del som kan forbedres. Og vi er
glade for at brukerne gir oss tilbakemelding
om hvordan vi kan bli enda bedre.

Mye av innholdet er det samme som før,
men det er satt opp slik at det er enklere å
finne det man leter etter. Her er det ressurser både for dem som vil lese bibeltekster og
for dem som vil finne inspirasjon, for
eksempel til andakt.

- Vi gjør alt vi kan for at Bibelen skal tas i
bruk. Med de nye sidene henvender vi oss
egentlig til alle som ønsker å vite noe om
Bibelen. Og vi ønsker å nå også dem som
trodde de ikke trengte å vite noe om
Bibelen – for det er jo der de kan finne
veien til Gud.

I en tid da mange skoler ikke har klassesett

« Vi gjør alt vi
kan for at
Bibelen skal tas i
bruk. Med de nye
sidene henvender
vi oss egentlig til
alle som ønsker å
vite noe om
Bibelen. Og vi
ønsker å nå også
dem som trodde
de ikke trengte å
vite noe om
Bibelen – for det
er jo der de kan
finne veien til
Gud.»
Helene Fagervik
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Ny bistandskonsulent
I juni 2020 kom Ole
Sevrin Nydal til
Bibelselskapet. Han har
vokst opp i Mali i VestAfrika, der foreldrene er
misjonærer for
Normisjon. Han har en
mastergrad i freds- og
konfliktstudier og har
blant annet forsket på
migrasjon og konflikt i
Sahel-regionen.
Ole skal følge opp og
videreutvikle Bibelselskapets diakonale
arbeid internasjonalt,
som for tiden innebærer
fire prosjekter i ØstAfrika innen traumelindring, HIV og Aids, og
lese- og skriveopplæring.
Prosjektene mottar
støtte fra Norad gjennom
Bibelselskapets medlemskap i Digni.
Foto: Bibelselskapet
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Ansatte og frivillige i Burundi får opplæring om Covid-19. Dette kan de bruke til å begrense smitterisiko under aktiviteter, og til å videreformidle
viktig informasjon om pandemien til deltagere. Eyerus og venninnen Samira jobber begge som frivillige for Den barmhjertige samaritan.

Den barmhjertige
samaritan
Bibelselskapene i Etiopia og Burundi har vært kreative og tilpasningsdyktige i en veldig utfordrende situasjon. Midt i pandemien
har de oppdaget nye muligheter, og dette minner oss på løftet i
Romerne 8,28: «Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker
Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.»
Det Norske Bibelselskap følger opp viktige
diakonale prosjekter i Øst-Afrika, blant
annet Den Barmhjertige Samaritan i Etiopia
og traumelindring i Burundi. Prosjektene
gjennomføres av de nasjonale bibelselskapene og mottar økonomisk støtte fra Norad
gjennom vårt medlemskap i Digni.

Den Barmhjertige Samaritan tar utgangspunkt i den kjente lignelsen i Bibelen.
Målet for programmet er å motarbeide stigmatiserende holdninger til mennesker som

lever med HIV og Aids, og å gi smitteforebyggende informasjon og opplæring. Ved å
avmystifisere sykdommen og oppmuntre til
å være en barmhjertig samaritan, bidrar programmet til helbredelse og gjenoppretting
av menneskers verdighet. I Burundi er det
mange som bærer på alvorlig traumer etter
folkemordet på 90-tallet, og traumene er
tilbakevendende og forverres av etniske
spenninger og økt politisk uro. Prosjektet i
Burundi bruker bibelbaserte ressurser for å

hjelpe dem med å bearbeide dette. Ved å
bearbeide egne traumer blir det også lettere
for dem å tilgi hverandre og leve i forsoning
og fred.

noen av sine aktiviteter, og i samarbeid med
helsepersonell bidrar de med viktig informasjonsarbeid om Covid-19 til utsatte
grupper.

I Etiopia satte pandemien en brå stopper for
Den Barmhjertige Samaritan. I løpet av
våren 2020 måtte mange arrangementer avlyses på grunn av nødvendige restrik-sjoner
for å begrense smitten. Men i stedet for å
kutte ned på aktivitetene, fant Det etiopiske
Bibelselskapet nye løsninger for å nå ut til
målgruppen. I samarbeid med nasjonale TVstasjoner sender de nå TV-programmer basert på innholdet i Den Barmhjertige
Samaritan. Dermed kan de fortsatt - midt i
pandemien - nå mennesker. Bibelselskapet
har også fått spesiell tillatelse til å gjenoppta

I Burundi var det derimot veldig få restriksjoner i løpet av våren 2020. Derfor måtte
Bibelselskapet der selv ta ansvar for egne
restriksjoner. Samtidig så de traumelindringsprogrammet som en mulighet til
å bidra i bekjempelsen av pandemien. Nye
ressurser og aktiviteter har, i samarbeid med
helsepersonell, gitt økt kunnskap og
bevissthet rundt Covid-19, både for
Bibelselskapets ansatte, frivillige og befolkningen i regioner hvor aktivitetene ble
gjennomført.

NY VERBUMBOK

God
morgon
Radioandaktar
GEIR GUNDERSEN

•

Testamentariske gaver:
Endringer i arveloven.
Hvert år velger givere å skrive testament som tilgodeser Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven. De aller fleste har mulighet til
å testamentere til sine hjertesaker i sitt testament, og uansett om
man ønsker å testamentere store eller små deler av sitt bo, så blir
gavene til velsignelse
lenge etter at giveren har
gått bort.
Ny arvelov trådte i kraft 1. januar
2021, og i den forbindelse så har vi
laget en folder som forklarer det
grunnleggende ved å testamentere.
Folderen inneholder også eksempler på forskjellige livssituasjoner og
hvor mye man kan testamentere i de
forskjellige tilfellene.

Geir Gundersen har
halde morgonandaktar
i NRK i over 40 år.
Tidene har skifta, men
dei jordnære og tydelege orda hans om tru
har heile tida gått rett
til hjarte på nye generasjonar radiolyttarar.
Her er 119 andaktar til
kvardag og høgtid –
sorg og glede.
Ei andaktsbok tett på .

Kr 349,-

Du finner brosjyren på våre
hjemmesider www.bibel.no/bibelgaven/ testamentariske-gaver, eller
du kan kontakte giverservice og be
om å få den tilsendt: tlf. 47 97 64 70,
ev. e-post: giver@bibel.no
Ann-Catherine Kvistad, innsamlingsleder
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Behovet for bibler er
stort på Cuba!
På Bibeldagen 2021 samler vi inn penger til 5 000 kurver med bibler
til storfamiler øst på Cuba.
30 000 mennesker vil på denne måten få tilgang til Guds Ord.
Kurvene inneholder barnebibel, ungdomsbibel, en vanlig bibel for
voksne og en studiebibel.

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

