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De fleste bildene er tatt før det ble
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Mange av Guds skapninger bærer evnen til å kommunisere med hverandre.
Skapelsens kommunikasjons-register favner vidt,
fra ulike former for lyd,
farge og form, til lukt eller
bevegelse. Blant alt som
lever er likevel mennesket
alene om bruken av bokstaver, tegn og skrevne ord.

Kitab) for å beskrive tilhengerne i de monoteistiske religionene som har
hellige skrifter som
grunnlag for sin tro og
religion. Det er mange
oppfordringer til særlig
respekt mellom disse
tradisjonene. Det
muslimske ordet for Gud,
«Allah», er det samme
Paul Erik Wirgenes
ordet som det hebraiske
Menneskets evne og vilje
GENERALSEKRETÆR I BIBELSELSKAPET
«El» eller «elohim» som
til å kommunisere er et av
oversettes med «Gud» i våre bibeloverkjennetegnene på det å være menneske. I
settelser. Mange bibeloversettelser i
vår kulturhistorie ser vi at bruken av
muslimske land oversetter naturlig nok
skulpturer, tegninger og enkle symboler
Guds navn til Allah.
kommer veldig tidlig i menneskets utvikling. Koblingen mellom religion og
Samtidig er forskjellene mellom islam og
skrift er antagelig like gammel som
kristendom store. Selv om det er flere likmenneskers evne til å uttrykke seg med
hetspunkter mellom Koranen og Bibelen,
tegn eller bokstaver og skreven tekst. Å
er ulikhetene enda større. Forholdet
lage bokstaver eller symbolske uttrykk
mellom disse religionene har hatt faser
for både den fysiske verden og for tanker
med fredelig sameksistens, men også
og følelser var fantastiske sprang i mennlange perioder med krig og hat.
eskehetens utvikling.
Oppfordringen til nestekjærlighet og
Så langt vi evner å spore vår kommunikarespekt er en sentral bibelsk formaning.
sjonshistorie, har det vært nær sammenDen skal kristne la seg utfordre av i sine
heng mellom religion og skriftspråk. Vi
møter med muslimer og andre troende.
bruker ord for å gi våre tanker og følelser
Til og med litt positiv nysgjerrighet kan
fysiske uttrykk. Vi setter sammen ord for
være på sin plass mellom bokens folk.
å lete etter livets store sammenhenger. Vi Både islam og kristendom er misjonerbruker ordene for å utforske mysterier og
ende religioner. Begge har kjærligheten
lete etter Gud. Gud gir seg til kjenne
til Gud som en sentral drivkraft. Alle
gjennom ordene. Vi har mange tekster i
bokens folk blir klokere og helere om våre
Bibelen som oppfordrer mennesker til å
samtaler og misjon er med ord og ikke
skrive.
med makt eller vold. Samtidig som vi vil
respektere at andre deler sin tro, vil vi
I den muslimske verden brukes uttrykket
med frimodighet dele vår tro på Jesus
«Bokens folk» (arabisk:  – باتكلا لهأAhl almed alle.

•

Vil du vite mer om
testamentariske gaver?
Hvis du ønsker å få tilsendt Bibelgavens brosjyre med informasjon om
testamentariske gaver, kontakt oss på
tlf. 47 97 64 70, eller e-post: giver@bibel.no
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Foto: Dag Kjær Smemo

«De kristne er slitne,
de opplever seg isolert,
marginalisert og glemt.
Derfor er det av største
betydning at kristne i
andre land viser støtte
og kjærlighet til brødre
og søstre som lever
under stort press.»
(Nashat Filmon)

8

Bibelgaven 2 21
s

HOVEDTEMA:

Hva betyr Bibelen for deg?

4

Bibelen – verdens farligste bok

5

Her er Bibelen verdt mer enn sin vekt i gull

6

Lev og gi, tjen og forkynn

8

Kristne blir forfølgde

10

«Således sendte vi Jesus, Marias sønn, og gav ham Evangeliet»

12

Hvorfor vil muslimer lese Bibelen?

14

Med følsomhet og forstand

16

NORGE:

Vi går frå påske til pinse

18

NORGE:

Nytt om BibleProject

19

NORGE:

Utfordringen gjelder også oss

20

VERDEN:

Den unge samaritan

21

VERDEN:

Barnebibel i Bangladesh

22

VERDEN:

Fast givertjeneste – en takk

23
nummer 2 I 2021I Bibelgaven

3
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TEKST: BERNT GREGER OLSEN FOTO: ELEMENTS.ENVATO.COM

«Bibelen er helt annerledes
enn den boken som jeg er vant
til å tro er en bok fra Gud.
Det er en bok som ikke
skremmer meg. Den snakker
direkte til meg hver gang jeg
leser og viser meg mange
alternativer hver gang jeg føler
at jeg er i en vanskelig
situasjon».
Ibrahim, 53 år

Hva betyr
Bibelen for
deg?
– Det spørsmålet
har Bibelgaven stilt
tidligere muslimer.
De er bosatt i
Norge og Sverige
og står av hensyn
til egen sikkerhet
ikke fram med eget
navn eller bilde.

Jeg var praktiserende muslim,
elsket å lese Koranen, trodde
på og stolte på hva Koranen og
islam ærer. Så kom en tid da
jeg begynte å spørre meg selv
om den kristne tro. Er det sant
at de tilber tre guder (Jesus,
Maria og Gud)? Er det sant at
Bibelen ble endret? Også
mange andre spørsmål om
Guds rettferdighet, hellighet
og om synden fikk meg til å
lese Bibelen.
Jeg hadde et mål om å lære
Bibelen og sammenligne med
Koranen, slik at jeg kunne forkynne for de kristne, ha debatt
med dem og få dem til islam.
Men det ble motsatt. Jeg er
glad for det.
Yahye 31 år

«For det kjøttet vil , er død,
men det Ånden vil er liv og
fred. Rom 8,6
Bibelen gir meg Åndens liv og
fred.»
Hassan 38 år.
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BIBELMISJONSLEDER

Bibelen – verdenes
farligste bok
En av mine kolleger i et annet bibelselskap hadde et kort besøk til et
område i Afghanistan, der krigen fremdeles herjet. Da de kom inn i byen,
fikk de øye på et stort banner over gaten. Banneret hadde bilde av en bibel
og teksten: «Bibelen – verdens farligste bok». Noen steder er det slik at
man tar fullstendig avstand fra Bibelen og anser den som farlig.
Ikke lenge etter var jeg selv i et annet land
ikke så langt unna. Jeg satt på gulvet og
drakk te sammen med to imamer. Det var en
underlig opplevelse å høre hvor pent de
snakket om Bibelen og om hva den betyr for
mennesker. Den ene av dem brukte bare
Bibelen i sine taler i moskeen.
Dette er to ytterpunkter. Vanligvis har
muslimer respekt for både kristne og jøder,
ettersom de tre religionene regnes som
«bøkenes» religioner. Ut fra muslimsk
forståelse er Bibelen forfalsket, for den forteller ikke den rette versjonen av sannheten.
Koranen er den nyeste – og følgelig den
komplette – boken som Gud har åpenbart
for menneskene.
Vi mener noe annet om dette, men det er
viktig å forstå hvorfor vi tenker ulikt. Med
det som utgangspunkt er jeg overrasket
hvor stor, ja, enorm, interessen for Bibelen
er i mange muslimske land.
En del muslimer, faktisk ganske mange, er
dypt frustrert og fortvilt over det de ser
rundt seg: Krig i religionens navn, direkte
terror og undertrykkelse. – Er dette islam
sier de, vil vi se etter noe annet. I slike situasjoner leter mange etter en bibel, og noen

finner svaret på det de leter etter i Bibelen.
Ofte er det mennesker med høy utdannelse
eller viktige posisjoner i samfunnet som gir
uttrykk for slike synspunkt.
Andre leser om Jesus i Koranen og vil gjerne
vite mer om ham. De vet at det står mer om
Jesus i Bibelen, og begynner å lete etter ham
der. De er ofte bare drevet av nysgjerrighet,
og når anledningen byr seg, kjøper de gjerne
en bibel.
De som møter Jesus på en slik måte og
kommer til tro på ham, vitner om at de har
fått et nytt liv. Der det er mulig, og familien
tillater det, blir de døpt og lagt til en menighet. Andre lever som hemmelige disipler –
med Jesus i hjertet.
I de fleste muslimske land er det forbudt å gi
bort en bibel eller et NT, men det er som
regel tillatt både å selge og kjøpe bibler. Da
er det heller ikke noe krav til prisen – vi sørger for at den er så billig at alle har råd til en.
Det er derfor det er så viktig for
Bibelselskapet å være til stede i den
muslimske delen av verden og helst med
bibelbutikker. I penger lønner det seg ikke,
men det gjør Bibelen lett tilgjengelig på et
språk alle kan forstå.

•

«Hva er det som er så
farlig med en bok?» En av
mine kolleger stilte det
spørsmålet i et land der de
ikke fikk lov til å importere
mer enn noen få bibler. Da
ser representanten på den
andre siden av bordet opp
på ham og sier: «Du aner
ikke hvilken kraft det er i
denne boken!»
Det er underlig, men både
verdslige og religiøse
ledere i en del land har
større tro på Bibelens evne
til å endre mennesker enn
mange kristne har i vår del
av verden. De vet at når
Bibelen legges i hendene på
mennesker, blir mange
kristne. - Ikke fordi det er
noen magi i selve boken,
men fordi det stråler ut en
kraft fra de ordene mennesker kan lese der. Det er
derfor mange land legger
så store begrensninger på
bibeldistribusjon. Og det er
også derfor vi gjør alt vi
kan for at flest mulig skal
få lese Ordet, oppleve
kraften og bli kjent med
Jesus.
nummer 2 I 2021I Bibelgaven
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«Her er Bibelen mer verdt
enn sin vekt i gull»
Bibelselskapet er til for å gjøre Bibelen kjent, brukt og tilgjengelig over
hele verden. Det innbefatter også i den muslimske verden. Her er det stort
behov for både bibler og nytestamenter. For en muslim som er
interessert i kristendommen, eller bare ønsker å bli kjent med Jesus, er
nytestamentet, eller Injil som det heter i Koranen, veien til tro.

Kristne
minoriteter
Islam er verdens nest
største religion med
1,8 milliarder følgere.
I 49 land er muslimene i
majoritet - hovedsakelig i
Nord-Afrika, Midtøsten
og Sentral-Asia. I alle
disse landene er det også
kristne minoriteter.
Nedenfor presenteres
andelen kristne i et
utvalg land som omtales
eller nevnes i dette
bladet. Enkelte steder er
de kristne svært få:
Afhanistan: 0,03 %
Tyrkia: 0,2 %
Gaza og Vestbredden: 1 %
Pakistan: 1,6 %
Algerie: 3 %
Egypt: 5 %
Turkmenistan: 6 %
Syria: 10 %
Kasakhstan: 26 %
(Omtrentlige tall)

Illustrasjon: Wikimedia Commons
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Vanligvis er det ikke tillatt med gratis utdeling av bibler eller
NT. De må selges, og kjøperen må aktivt ønske seg boken
og betale for denne selv. I hvert fall hvis mottakeren ikke er
kristen. Fra Norge sørger vi for at Bibelen er tilgjengelig til
en pris alle har råd til å betale og på et språk de kan forstå –
og i det formatet de selv velger.

Noen eksempler ulike deler av den
muslimske verden:
I Syria har det alltid vært etterspørsel etter både bibler og
nytestamenter. Derfor har det lenge vært to bibelbutikker,
en i Aleppo og en i Damaskus. Men de fleste biblene blir

ikke solgt her, de selges fra kirker og særlig fra klostre over
hele landet. Det er til klostrene mennesker kommer når de
har behov for å samtale om livets viktige spørsmål, for å
komme til et fristed og for å bli undervist om kristen tro.
Det er til klostrene kirkene sender sine barn og unge så de
kan få opplæring i kristen tro. Og det synes å være et nesten
umettelig behov for bibler. Ikke minst har dette vært tilfelle
gjennom borgerkrigen. Vi har sett etterspørselen stige fra år
til år gjennom hele krigen, og hvert år har norske kristne
bidratt med midler og gjort gjort det mulig å få tak i en bibel.
Hva skjer i Algerie? Det er særlig blant berber-befolkningen
at kirken vokser. Vi kan bestemt si Kirken, for det er bare én
– og den er så ny her at det ennå ikke har oppstått flere kirkesamfunn. Bibelen er deres lærebok. Mange kommer til tro
ved å se på en kristen TV-kanal. Bibelselskapet bidrar med å
skaffe dem et NT – for vi har ennå ikke en komplett bibeloversettelse til dette språket. Senere blir de introdusert til
fellesskap med andre kristne – hvis familien tillater det.
Uansett forhold: Bibelen gir næring til det spirende, nye
kristenlivet i verdens raskest voksende kirke.
I Sentral-Asia er det stort behov for bibler på de nasjonale
språkene. I de senere årene har det kommet nye oversettelser, og du skulle sett begeistringen hos de kristne når
de får en bibel på sitt eget språk! Frem til helt nylig var
russisk det dominerende språket, og Bibelen bare tilgjengelig på russisk. Mange kunne derfor avvise kristendommen
som en «russisk Gud».

«Her er Bibelen mer verdt enn sin vekt i gull», sa en pastor til
meg ved en anledning. Han mente det bokstavelig. For når
Bibelen er tilgjengelig på folkets eget språk, gir den næring
til ny vekst. Nå er også lydutgaver på vei, de vil gjøre Ordet
tilgjengelig for dem som ikke kan lese.

Spesielt på fredager
vil besøkende i Kairo
legge merke til islams
betydning i folks liv.
Disse mennene skal snart
gå inn til den viktige
fredagsbønnen klokka
12.00 i den lokale
moskeen.

Til sist vil jeg nevne Egypt. Landet med en kirke som er
1900 år gammel, men der Bibelen ikke ble allemannseie før i
moderne tid. Nå gir Bibelen kraft og styrke til å bevare de
kristne og grunnfeste dem i deres tro. Denne kirken har
vært under stort press i det meste av sin historie, men der er
det nå likevel flere kristne enn noen gang. Her selges et
stort antall bibler på bokmesser. Bibler deles ut i de kristne
skolene og selges på de store stevnene som hvert år – når
det ikke er pandemi – samler millioner av kristne.

•

nummer 2 I 2021I Bibelgaven
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Unge jenter fra den kristne menigheten i
Gaza

– Vi trenger dere
Det palestinske folket
opplever seg marginalisert
og fortrengt. Mange er
bosatt i flyktningleirer,
som etter hvert har fått
karakter av permanente
bosetninger eller byer.
Generasjoner av palestinere har levd i noe som kan
minne om en varig unntakstilstand.
Aggresjonsnivået er høyt
– og ofte rammer det de
kristne. I Gaza ble en av
Bibelselskapets medarbeidere drept av muslimsk
mobb.
De kristne har hatt tilhold i
dette området helt siden
nytestamentlig tid. Nå
flykter mange av dem, de
orker ikke mer, og kirkene
tappes for mennesker.
– Vi takker Det Norske
Bibelselskap som støtter
oss i denne situasjonen, og
viser oss at vi er del av en
verdensvid bevegelse. Vi
trenger dere, sier Nashat
Filmon, som leder
Bibelselskapet i Palestina.
Foto: Mary Frank
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Nashat Filmon er generalsekretær i Det palestinske bibelselskap

Lev og gi, tjen og forkynn
Jerusalem er en hellig by både for jøder, muslimer og kristne. I de
samme gatene der Jesus og disiplene forkynte evangeliet for 2000 år
siden, kjemper Bibelselskapet i dag en kamp for det sanne Guds ord.
– I min barndom bodde det kristne familier i
alle disse husene, sier Nashat Filmon og
peker ut over takene i det kristne kvarteret i

Jerusalem. – Alle naboene våre var kristne,
og i de mange kirkene var det sterke og
levende menigheter.

Nashat er generalsekretær i Det palestinske
bibelselskapet, ett av tre bibelselskap som
samarbeider om å forvalte Guds ord i Det
hellige land.
– Jeg hadde også en skolekamerat som
bodde noen hundre meter lenger sør, i det
armenske kvarteret. I dag er begge disse
bydelene nesten tømt for kristne, forteller
han.

Fordommer
Det er i hovedsak utvandring som er årsaken til de kristne kirkenes tilbakegang.
Samfunnet påvirkes også av at muslimene i
gjennomsnitt får langt flere barn enn de
øvrige gruppene i samfunnet.
– De kristne møtes ofte med fordommer, og
særlig for barn og unge kan det være vanskelig å etablere vennskap med naboer fra
muslimske familier, sier Nashat.
Kristendommen baserer seg på et tillitsforhold mellom Gud og mennesker, der verdier
som kjærlighet og omsorg står sentralt.
Islam er derimot en lovreligion der ytre
handlinger spiller en vesentlig rolle.
– Muslimene ser at de kristne ikke følger
samme reglene som de selv: Kristne overholder ikke fasten under Ramadan, kvinnene dekker seg ikke til, og noen kristne nyter
alkohol. Blant enkelte muslimer blir dette
tolket som at de kristne er løsaktige,
umoralske eller «vestlige», forklarer han.
Dessuten lærer islam at Bibelen er en
forfalsket bok, og at de kristne tilber flere
guder.

– Det sier seg selv at tradisjonell og direkte
misjonsvirksomhet nærmest er umulig
under slike forhold, men ingen kan hindre
oss i å vise kjærlighet og omsorg for våre
medmennesker, sier Nashat.

Tørst etter Jesu ord
– I Islam er Jesus en profet og omtales som
Isa. I likhet med de kristne tror også
muslimene at han er født av en jomfru, men
de tror ikke på korsfestelsen og Jesu stedfortredendende død. Likevel er det noe ved
Jesus-skikkelsen som fascinerer muslimene,
og en del vil vite mer om ham, forteller
Nashat.
Derfor har Det palestinske bibelselskapet
laget et utdelingsheftehefte med
Bergprekenen.
– En gang jeg møtte statsministeren for De
palestinske selvstyremyndighetene, hadde
jeg med dette heftet som en gave.
Statsministeren er selv muslim, men før han
hadde åpnet boken, kunne han sitere fra
Bergprekenen.
Det avslører hvilken interesse, og kanskje
tørst, det palestinske folket har etter Jesu
ord. Av og til kamufleres det som akademisk
interesse. Men som medarbeidere og støttespillere for bibelselskapene over hele verden, vet vi hvilken kraft disse ordene har.
– Når en muslim kommer til tro, må det ofte
holdes skjult for omverdenen, og noen beholder de «ytre» tegnene på islam – som
skautet og spisereglene. Men Gud kjenner
hjertene, sier Nashat.

Å leve Guds ord

Levende steiner

For å bryte ned fordommene og samtidig
vise muslimske brødre og søstre hva
kristendom virkelig er, må forkynnelsen
formidles i praksis.

– Vi er levende steiner i det levende land.
Det var her Jesus virket. Men de kristne er
slitne, de opplever seg isolert, marginalisert
og glemt.

– Det gjør vi blant annet ved å drive sosialt
arbeid, særlig blant de nødlidende, handikappede eller andre som er satt på sidelinjen
i samfunnet. Vårt slagord er «Lev og gi, tjen
og forkynn». Vi gir og forkynner Guds ord
gjennom våre liv og vår tjeneste, sier
Nashat.

Derfor er det av største betydning at kristne
i andre land viser støtte og kjærlighet til
brødre og søstre som lever under stort press.

Islam forbyr sine tilhengere å skifte religion,
og det er eksempler på at frafall fra islam kan
medføre døden.

– Særlig gjelder det barna og de unge – de
som har nøkkelen til å revitalisere menighetene og sikre en kristen framtid i dette
hellige landet, sier Nashat.

Barna er nøkkelen til en kristen framtid i
Det hellige land.

Framtidsfrykt
Kristne foreldre på
Vestbredden og Gaza
frykter at barna deres vil få
problemer i skolen eller på
arbeidsmarkedet. Mange
av dem flytter derfor til
Vesten. Slik utarmes
kirkene, og det blir stadig
vanskeligere for de få som
er tilbake.
– Mens moskeene i
Jerusalem fylles til randen
av troende i en slik grad at
mange også må be på
gatene utenfor, står en del
kirker tomme, sier Nashat
Filmon.
Det sier seg selv at det er
utfordrende å drive bibelarbeid under slike forutsetninger, og enda vanskeligere er det å etterleve
misjonsbudet i et samfunn
der det kan være straffbart å forkynne evangeliet
blant ikke-troende.
Foto: Matthew Grewe

•
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«Eg har aldri møtt
kristne som sa vi skulle
teie og ikkje fortelje
sanninga. Men eg har
ofte møtt dei som seier
at eg ikkje må nemne
namnet deira eller
landet dei kjem frå,
fordi dei er redde for
liva sine.»
Synne Garff i samtale med ein konvertitt.

Kristne blir forfølgde
– Fortel historia vår, gjentok biskopen og såg på meg med eit fast blikk.
Biskopen bur i eit muslimsk dominert område der dei kristne har vore under stort
press. I mange land er det ein tendens til
ikkje å snakke så høgt om at forfølginga av
kristne veks. Og enkelte har hevda at dei
kristne ikkje vil ha hjelp frå oss, for det vil
berre gjere situasjonen for dei verre.
Eg har i snart ti år reist i område der kyrker er
brende og kristne er diskriminerte, arresterte, overfalne og slegne ihel, berre fordi dei
er kristne. Eg har aldri møtt kristne som sa vi
skulle teie og ikkje fortelje sanninga. Men eg
har ofte møtt dei som seier at eg ikkje må
nemne namnet deira eller landet dei kjem
frå, fordi dei er redde for liva sine. Derfor må
også Bibelselskapet filtrere all informasjon
som kjem inn.
10
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Eit spørsmål om menneskerettar
Globaliseringa har - på godt og vondt - knytt
oss saman med kulturar og samfunn som
har eit anna syn på trus- og religionsfridom
enn vi. Trus- og religionsfridom er ein
menneskerett (FNs menneskerettskonvensjon, §18). Denne retten blir for millionar av
menneske krenka dagleg.
Undertrykking av religiøse minoritetar er eit
komplekst fenomen. I nokre område botnar
den i kaos og kriminalitet. Andre stader
hyllar diktatorar og styresmakter ateisme,
ein annan religion eller seg sjølve, og gir
ikkje plass til andre trusformer. I tillegg ser
vi at forfølging ofte er blanda med storpolitiske og økonomiske interesser.

Meir forfølging
Verda opplever ei av dei mest massive kristenforfølgingar i historia. Det er dokumentert av ein forskingsrapport frå 2017 frå Aid
to the Church in Need. Det uavhengige
forskingssenteret Pew Research Center har
sidan 2007 årleg undersøkt religions- og
trusfridomen i 198 land. I 2018 konkluderte
senteret i ein rapport med at det er ei
markant stigning i andelen land med høg
eller svært høg grad av restriksjonar på
religions- og trusfridom, og at det var
styresmaktene i landet som stod bak
restriksjonane.
Nokre forskarar reknar med at omlag 75
prosent av all religiøs diskriminering og
forfølging no er retta mot kristne. For 100 år
sidan utgjorde kristne 20 prosent av befolkninga i Nord-Afrika og Midtausten. I dag
utgjer dei mindre enn fire prosent: Det blir
anslått at det er omlag 15 millionar att. For ti
år sidan var det over ein million kristne i
Irak. I dag er det under 300 000.
Kristne blir utrydda i ly av krig. Det har
skjedd før. Det armenske folkemordet i 1915
fann stad mens 1. verdskrigen rasa. I Afrika
herjar militante islamske grupper, og frå

Saudi-Arabia kjem det ekstremistisk sunnimuslimsk terror. På Gaza-stripa er det under
800 kristne att. I Egypt har det vore terror
mot kyrkjer i samband med kristne høgtider. I påska 2019 vart kyrkjer på Sri Lanka
ramma. I Kina er bibelarbeid mellom barn
og unge trua, i India aukar undertrykkinga
av kristne. I Frankrike har det vore fleire angrep på kyrkjer. Konvertittar frå islam til
kristendom er ei særleg utsett gruppe – for
berre å nemne litt.

Velkomen til opplysning – og
handling
Bibelselskapet er ein del av Dei sameinte
bibelselskapa: 150 bibelselskap arbeider tett
saman om omsetjing og utdeling av Bibelen.
Bibelselskapa er økumeniske og samarbeider med alle kyrkjer. Nettverket av kristne i
meir enn 240 land og område kan følgje forfølginga av dei kristne tett.
Generelt veit folk lite om kristenforfølging. Som kristne er vi sett i verda for å
kjempe for dei undertrykte. Det gjeld i
stigande grad dei kristne. Den historia har
vi plikt til å fortelje. Men opplysing må gå
hand i hand med handling.

•

Ein definisjon
på forfølging
«Forfølging av kristne
er valdelege og rettslege overgrep mot
kristne, kristne grupper og kyrkjer på grunn
av deira kristne overtyding og praksis.
Valdeleg skal forståast som mellom anna
fysisk overlast,
manglande statleg
beskyttelse, tjuveri av
jord og eigedom.
Rettsleg skal forståast som forskjellsbehandling i lovgiving i
form av lovar om
blasfemi og apostasi
(fråfall).»
(Den danske tenketanken
for forfølgde kristne,
2020.)

Bildet er teikna av eit barn som overlevde bombeangrepet på ei kyrkje i Sri Lanka i 2019. Foto: Ceylon Bible Society
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BIBELGAVEN I BIBELEN I MUSLIMSKE SAMFUNN
TEKST: FRANK-OLE THORESEN. FOTO: DAG KJÆR SMEMO

«Således sendte vi Jesus,
Marias sønn, og gav ham
Evangeliet»
(Koranen, sure 57,27)

Frank-Ole Thoresen har
i en årrekke bodd og
arbeidet i en blant
muslimske folkegrupper
i Øst-Afrika. Han er
førsteamanuensis i
misjons- vitenskap og
har publisert bøker og
faglige artikler innen
fagfeltet. Fra 2015 har
Thoresen vært rektor
ved Fjellhaug
Internasjonale Høgskole.

Jesus-minareten, Omayade-moskeen i Damaskus.
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Hva finner vi om Bibelens bøker i
Koranen?
Det er ikke uten videre enkelt å finne slike
tekster. Foruten «Evangeliet» (Injil) nevner
Koranen Mosebøkene (Tawrah) og Salmene
(Zabur).
I overensstemmelse med utsagnet fra sure
57, regner muslimer med at Evangeliet ble
gitt til Jesus. Ifølge Koranen skal Bibelen ha
forutsagt at profeten Muhammed skulle
komme til jorden. Derfor er det gjort mange
forsøk på å identifisere tekster i Det nye
testamentet som kan inneholde slike profetier. Men det er også mye i NT som bryter
med Koranens lære, f.eks. om Jesus. Det er
grunnen til at mange vil si at evangeliene
slik vi kjenner dem i dag, ikke er det opprinnelige Evangeliet som Allah skal ha gitt
til Jesus. De vil derimot hevde at bøkene i
Bibelen senere er blitt endret, slik at de
avviker fra bøkene Allah skal ha åpenbart.

Hva betyr dette for Bibelens
troverdighet?
Dette medfører opplagt en utfordring.
Dersom for eksempel evangeliene skulle
vært endret på profeten Muhammeds tid,
ville det være underlig at profeten selv ikke
gjorde dette klart, men snarere uttalte seg
positivt om f.eks. å søke råd hos de kristne
som kalles «bokens folk». Alternativet kan
derfor være at Bibelen skal ha blitt endret på
et senere tidspunkt. En slik teori er også
vanskelig å forsvare, ettersom Bibelen på
600-tallet var spredt i store områder, oversatt til ulike språk, og hele manuskripter av
Bibelen som er eldre enn dette, fortsatt er
bevart.

Mange muslimer har altså et
respektfullt forhold til Bibelen?
Ja. Siden muslimsk teologi vektlegger at
Allah åpenbarer seg gjennom bøker, vil det
finnes en grunnleggende respekt og forståelse for betydningen av hellige tekster. Som
jeg allerede har antydet, er det også en grad
av kontinuitet mellom Bibelen og Koranen.
Koranen bekrefter altså at flere av Bibelens
bøker er gitt av Allah, og mange av personene vi kjenner fra GT, og noen få fra NT, er
også nevnt i Koranen. Muslimer vil derfor
gjerne tenke at Koranen er en videreføring
og «oppfyllelse» av GT og NT, i hvert fall slik

disse bøkene var gitt i sin opprinnelige
form. Det er grunnen til at mange muslimer
er nysgjerrige på Bibelen, og at kristne har
erfart at muslimer kan være positive til å
lese Bibelen sammen.

Hva da med forholdet mellom
Bibelen og Koranen?
Mange muslimer har et litt anstrengt
forhold til Bibelen. De vet at dette er de
kristnes hellige tekster, og Koranen inneholder en tydelig kritikk mot kristne og
kristen teologi. Dessuten innebærer
muslimsk lære at Koranen er annerledes
enn de andre bøkene Allah har gitt. Alle
andre bøker er nemlig gitt til et bestemt
folk i en historisk kontekst. Selv om for
eksempel NT kan inneholde mye godt, er
Evangeliet altså først og fremst gitt til jødene som levde i det første århundret.

Hva er det spesielle med Koranen?
Koranen er derimot Allahs endelige og fullkomne åpenbaring. Den gjelder derfor for
alle mennesker til alle tider. Koranen er dermed den fullkomne standarden alt annet må
prøves mot. Dersom det skulle vise seg å
være konflikt mellom Bibelen og Koranen,
vil derfor Koranen ha forrang, og Bibelen må
enten være endret eller være gjenstand for
feil tolkning. Mange lærde muslimer har
med dette utgangspunktet lest hele eller
deler av Bibelen, med en kritisk tilnærming.

Kan Bibelen skape konflikt?
Selv om muslimer i prinsippet har et
respektfullt forhold til Bibelen, ser det ofte
annerledes ut i praksis. Bibelen blir gjerne
en del av en fortolkningsramme preget av
«religionskonflikt» mellom den kristne og
muslimske del av verden. I et slik fiendebilde kan Bibelen få en sterk symbolverdi
som identitetsmarkør og bli sett på som en
trussel mot islam. I mange muslimske samfunn er religiøs tilhørighet i langt større grad
et anliggende for fellesskapet enn isolert
sett individets valg. Mange vil derfor tenke
at «religionsstudier» bør overlates til de
muslimske lærde. I slike sammenhenger
kan det oppfattes som dypt mistenkelig om
en muslim for eksempel oppbevarer en
bibel i hjemmet sitt, og noen ganger innebærer det også livsfare.

Hvordan
åpenbarer
Allah sin
vilje for
menneskene?
Ifølge muslimsk teologi
åpenbarer Allah sin
vilje for menneskene
gjennom å sende
bøker. Muslimsk
tradisjon regner med
at Allah har sendt over
hundre bøker til jorda,
men nesten alle disse
er gått tapt. Muslimer
er enige om at det
bare er Koranen som
har blitt bevart i sin
opprinnelige form.

Mann leser Koranen i
Omayade-moskeen i
Damaskus

•
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BIBELGAVEN I BIBELEN I MUSLIMSKE SAMFUNN
TEKST: KVINNELIG LEDER I ET BIBELSELSKAP I MIDTØSTEN FOTO: DAG KJÆR SMEMO

«Den som skal uttale
seg om eller beskrive
en gruppe mennesker,
bør alltid ha gjort en
grundig og systematisk undersøkelse først.
Bibelselskapene i det
muslimsk-dominerte
Midtøsten har opparbeidet seg mye
erfaring og hørt så
mange verdifulle
vitnesbyrd at de kan
si litt om dette spørsmålet. De omtaler
disse menneskene som
«ikke-kristne» og
prøver å forstå hvorfor de er interessert i
å lese Bibelen».

Hvorfor vil muslimer lese
Bibelen?
I Midtøsten er religion en del av identiteten din – på samme måte
som navnet: Det er noe du har fått fra familien ved fødselen.
Å forandre dette, er et alvorlig problem.
Den som stiller spørsmålstegn ved sin egen
religion eller ved andre ting en ser rundt seg,
får ofte skyldfølelse. All «barnelærdom» er
en viktig del av utdannelsen, og den deles
med flertallet i samfunnet. – Hos oss er det

14
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flere læresetninger om kristne en må finne
seg i å akseptere – uten stille spørsmålstegn
ved: De kristne har tre guder, Bibelen er
ufullstendig, det er 4 ny-testamenter, Jesus
ble ikke korsfestet, de lærer feil om synd og

tilgivelse, de er vantro osv. ...

Åndelige behov

Fordi dette er læresetninger som gjennomsyrer samfunnet, kan vi møte mennesker
som kaller seg kristne, men som likevel
hevder noen av disse synspunktene.

Noen er interessert i å lese Bibelen fordi de
har åndelige spørsmål eller behov. De
grubler på de store spørsmålene: Hva er
meningen med å være i denne verden? Hva
er mitt oppdrag? Hvor er Gud i alt det som
skjer? De leser alle slags religiøse bøker, og
vil sammenligne: Hvorfor er det for eksempel forskjeller mellom disse bøkene – hvis det
er én Gud? Etter at pandemien kom, har vi
sett at antallet søkende mennesker har økt,
men også at kristne har begynt å bruke mer
tid på å studere Bibelen.

Ubehagelige spørsmål
Jeg nevnte at noen føler seg ukomfortable
om de stiller spørsmålstegn ved sin egen
religion. Men ny teknologi har åpnet nye
dører! Det er mulig å finne informasjon
raskt, eller se hva som er riktig eller galt.
Folk er mer i kontakt med verden rundt seg,
og de møter mennesker med alle hudfarger,
og fra ulike nasjoner og religioner. Dermed
kan de også se at det de har lært om kristne
eller kristen tro, ikke alltid stemmer med
virkeligheten.
Det tvinger dem til å lese Bibelen og gjøre
seg opp sin egen mening. Og når de har
spørsmål om det de leser Bibelen, prøver de
å finne en prest for å få mer informasjon.
Bibelselskapets kontor spiller en veldig
viktig rolle i dette. Det er lett å finne disse,
og her kan de få profesjonell hjelp.

Intellektuelle behov
Noen er interessert i å lese og studere
Bibelen av intellektuelle årsaker. De kan
hevde at innholdet og budskapet i Bibelen
er blitt endret av mennesker, men de vil
likevel sterkt anbefale akademikere –
spesielt ved de islamske fakultetene – å lese
og studere den.

Faglige behov
Fakultet for kunsthistorie anbefaler også
studium av Bibelen, for renessansekunsten
er uforståelig om man for eksempel ikke vet
noe om Jesu mirakler og lignelser. Også den
bysantinske kunsten krever grunnleggende
kunnskap om Bibelen. Siden det er mange
bibelske steder i Midtøsten, trenger også
studenter innen reiseliv og turisme slik
kunnskap for å styrke sin innsikt i
bysantinsk kunst.
I løpet av året mottar Bibelselskapet mange
forespørsler fra universitetsprofessorer og studenter. Vi gir gratis bibler til historieeller religions-klasser. Selv ikke under
pandemien har forespørselen stoppet.
Bibelselskapet ønsker å fortsette denne utdelingen så lenge vi har midler tilgjengelig.

Religionskritiske behov
«Vi har også opplevd at mennesker som
leste Bibelen for å bevise at den ikke er sannheten, har blitt etterfølgere av Jesus.»

Englebesøk
Så har vi noen som kommer på besøk og forteller at de så en engel. Senere fant de ut at
det var Jesus som kom til dem i drømme.
Det er faktisk et betydelig antall mennesker
som blitt ledet til å lese Bibelen – uten noen
spesiell foranledning. Vi har også møtt noen
som kom inn i bibelbutikken uten helt å vite
hvorfor de var der. Etter en kort samtale
kunne vi svare på spørsmålene deres. De
gikk fornøyd av sted, men kom tilbake for å
samtale mer senere.

Nye muligheter

«Siden det er mange
bibelske steder i
Midtøsten, trenger
også studenter innen
reiseliv og turisme
kunnskap om Bibelen,
for å styrke sin innsikt
i bysantinsk kunst.»

Distribusjon av gratis bibler, særlig på åpen
gate, er ikke velsett i samfunnet, og media
har benyttet slik utdeling til å gjøre folk fiendtlig innstilt mot kristne. Bibelselskapet
respekterer at samfunnet har denne holdningen. Takket være støtten fra søsterbibelselskap, kan vi tilby gratis bibler til kirkene,
og vi kan selge Bibelen på markedet til en
overkommelig pris.
Mens pandemien reduserer antall besøkende i bibelbutikken, gleder vi oss over mulighetene på de nye, virtuelle plattformene.
Der kan vi tilby alternative måter å kjøpe en
bibel på. Og der er det også mulighet til å
dele kommentarer om oss og om Bibelen.
Vi er glade og oppmuntret over at kundene
deler sine positive erfaringer om oss og om
Bibelen.

•

Foto: envato.elements.com
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BIBELGAVEN I BIBELEN I MUSLIMSKE SAMFUNN
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE FOTO:MARY FRANK

Det pakistanske postverket gav i 2013 ut
et frimerke for å hedre Bibelselskapets
arbeid gjennom 150 år.

Pakistan
Mange nordmenn er godt
kjent med Pakistan. De
første arbeidsinnvandrerne
kom nettopp derfra på 70tallet, og de ble værende i
Norge.
Mange setter likhetstegn
mellom pakistanere og
islam. Historisk sett var det
også islam som var grunnen
til at Pakistan ble skilt fra
India, og opprettet i 1947.
Allerede den gangen viste
det seg vanskelig å holde en
fler-religiøs stat samlet.
Men på begge sider av
grensen eksisterte det da,
som nå, en kristen minoritet.
Bibelselskapet har et godt
omdømme i Pakistan, og ble
hedret med eget frimerke i
2013. I over 150 år har de
kjempet for rettighetene til
de kristne minoritetene i
landet.

Anthony Lamuel er generalsekretær for Bibelselskapet i Pakistan

Med følsomhet og forstand
– Hele vårt arbeid må skje med nennsomhet. Vi må være forstandige i
forhold til omgivelsene og følsomme i vår forkynnelse, sier Anthony
Lamuel.
Mottoet for Det pakistanske bibelselskapet
klinger kanskje enda bedre på engelsk:
«sensitive and sensible». I 40 år har Anthony
Lamuel arbeidet for Bibelselskapet, og siden 1997 har han vært dets generalsekretær.
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Bibelselskapet i Pakistan ble grunnlagt allerede i 1863. I 2013 feiret det 150-års jubileum, og ble hedret med et frimerke av det
pakistanske postverket.

– Bibelselskapet er en anerkjent organisasjon i Pakistan, og det samarbeider og støtter myndighetene i arbeidet med å sikre
religiøs frihet til minoritetene, forteller
Anthony.
Respekten mellom myndighetene og
Bibelselskapet må være gjensidig:
– Vi er svært bevisst på at aktivitetene våre
må skje innenfor rammene av loven. All produksjon og distribusjon av bibler og annen
litteratur skjer legalt, og vi holder oss selvsagt unna forkynnelse og aktivitet som kan
oppfattes anti-islamsk, sier han.
Myndighetene i Pakistan forsøker å sikre
religiøs frihet, men det har blitt stadig vanskeligere for dem å beskytte rettighetene til
religiøse minoriteter. I takt med radikaliseringen som har skjedd innen islam de siste
tiårene, har også aggresjonsnivået i samfunnet økt.

Forfølgelse og svertekampanjer
I 2009 ble en pakistansk kirke påtent, og åtte
personer brent levende. I 2013 ble over 80
mennesker drept i to selvmordsangrep i en
kirke i Peshawar. To eksplosjoner ved kirker
i mars 2015 drepte 14 mennesker og såret
mer enn 70. Påskeaften i 2017 ble 75 mennesker drept da en selvmordsbomber slo til i
en park i storbyen Lahore. Også
Bibelselskapets bokhandel i Karachi ble
angrepet for 17 år siden.

antall pakistanere som søker til Bibelen.
Ofte skjer det i hemmelighet.
– Enkelte av dem er slitne av det høye aggresjonsnivået i samfunnet, og de finner hvile i
Bibelens kjærlighetsbud. Likevel holder
mange av dem fast på et ytre, muslimsk
skall. De kan ikke stå åpent fram med sin tro,
forteller Anthony.
Noen av disse kommer til Bibelselskapets
lokaler i Lahore. Der er det både en bibelbutikk og et museum. Der er det, i tillegg til
flere hundre historiske bibelutgaver, også
utstilt bibelske manuskripter og pergamenter og en rekke arkeologiske gjenstander fra Det hellige land.
– Noen kommer til oss på grunn av historisk
interesse og nysgjerrighet på gamle manuskripter. De akademiske rammene som
museet gir, oppleves også av enkelte som et
velkomment dekke, eller et påskudd, for å
søke det de egentlig kom for – Guds ord, sier
han.
Hver dag går det tusenvis av mennesker
forbi bokhandelen, og noen av dem kommer
inn.
– Vi tar varmt imot alle som stikker innom.
Noen kommer tilbake flere ganger med
spørsmål og synspunkter, og da hender det
at vi inviterer dem til te og lunsj, sier
Anthony.

Bibelarbeid

– En del muslimske grupper rykker inn
annonser i avisene for å skape mistillit til
oss, og på TV sendes det fra tid til annen
programmer som har til hensikt å sverte de
kristne og deres trosgrunnlag, forteller
Anthony.

– Vi når også mange mennesker via internett, både i form av filmer på YouTube og
nedlastbare artikler.

Da han vokste opp i storbyen Lahore på 70tallet, kunne familier besøke hverandre og
spise sammen på tvers av de religiøse skillelinjene. I dag er det langt mindre samhandling mellom de religiøse gruppene, og særlig
er det synlig på landsbygda, der utdannelsesnivået er lavt.

– Jeg er født i en anglikansk kristen familie,
og døpt Anthony. På reise, eller når jeg
møter nye mennesker, blir ofte navnet mitt
en inngangsport for å samtale om kristen
tro.

– Der opplever de kristne ofte å bli utstøtt,
og de blir henvist til en avkrok av landsbyen
hvor de må klare seg selv, forteller Anthony.

I Pakistan vil ofte fornavnet avsløre hvilken
religiøs tilhørighet en person har.

På tross av forfølgelsene kommer mennesker i Pakistan til tro. Det bygges nye
kirker over hele landet – men det hele må
skje med følsomhet og forstand – sensitive
og sensible.

•

Skader på Bibelselskapets bokhandel i
Karachi etter bombeangrepet i 2004.

– Hvorfor møtes
de kristne med så
mye aggresjon?
– Islam er en religion med
mange ytre kjennetegn. En
muslim gjenkjennes på klesdrakten, måten å be på, på
spiseregler og overholdelse
av fasten. Den som bryter
med disse mønstrene, kan
ofte oppleves som en
trussel, forklarer Anthony
Lamuel, generalsekretær
for Bibelselskapet i
Pakistan.
Det er mye hykleri knyttet
til denne ytre religiøsiteten.
Der kristendommen setter
søkelys på kjærlighet og tilgivelse, fokuserer islam på
ære og hevn. Når dette
kombineres med frykt, er
ikke veien lang til aggresjon
og vold.
– Radikaliseringen vi har
sett innen islam de siste tiårene, har forverret situasjonen for de kristne. Ofte ser vi
at det er de ressurssvake og
lavt utdannede som er mest
tilbøyelig til å utøve vold i
religionens navn, sier
Anthony.

Nysgjerrige på Bibelen
På tross av forfølgelsene er det et voksende
Foto: Det pakistanske bibelselskap
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BIBELGAVEN I BIBELBRUK I NORGE
TEKST: KJETIL NETLAND. FOTO: DET NORSKE BIBELSELSKAP

Reidun Tufteland har
arbeidet i Bibelselskapet
i 25 år:
«Jeg blir snart pensjonist,
derfor hadde jeg behov
for å innarbeide noen
gode hverdagsrutiner.
Bibellesing var et av
punktene jeg ville ta tak i,
og jeg prøvde Logos. Det
har jeg ikke angret! Nå
leser jeg bibeltekster jeg
ikke husker å ha lest før –
og jeg får sammenheng i
bibelbøkene. Dette vil jeg
fortsette med».

Vi går frå påske til pinse
Da kyrkjelyden ikkje kunne samlast inne, visste dei råd:
– Vi tek den gode bodskapen med oss ut, så alle kan gå og sjå, seier
Kjetil Netland.
I 2018, to år før pandemien kom til landet,
plukka soknepresten i Balestrand, Kjetil
Netland, opp ein god idé i eit fransk tidsskrift. Frå før kjende han den gamle tradisjonen med «krossvandring», «Via
Dolorosa». No var det kome ei fortsetting
av dette: «Via Lucis», Lysvegen. Og mens
«Via Dolorosa» er retta inn på fastetida og
Jesu lidingsveg, er fokuset for Lysvegen
lyset og håpet frå Jesu oppstode og påsketida; tida frå påske til og med pinse.
– Her i Balestrand vart bilda og tekstane
sette opp på kyrkjegarden. For oss var det
det enklaste, fortel Netland.

Logos kommer 4
ganger i året.
Pris: kr 445 per år.
Bestill Logos i nettbutikken: bibel.no/nettbutikk
NÅ. Da får du et godt
tilbud for resten av 2021
(kr 299).
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– Vi har hatt godt samarbeid med ein lokal
kunstnar, Magne V. Kristiansen, om
illustrasjonar til trusopplæring og konfirmanthefte. Så vi kontakta han, og han var
villig til å hjelpe oss. Det vart sett opp 14
«stasjonar» med bilde og bibeltekstar
Den første håpsvandringa gjekk rundt
Tjugum kyrkje, og dei første plakatane var
laminerte A4-plakatar. Men responsen på
tiltaket var så god at dei gjekk «ein storleik
opp», til A3.

– No sel vi desse plakatane, både på bokmål
og nynorsk, til alle interesserte. Kvar plakat
har ein illustrasjon laga av Magne V.
Kristiansen, og ein bibeltekst henta frå
Bibel2011.
I ei slik utstilling er tekstane viktige, men det
blir ikkje det same utan bilde.
Illustrasjonane er både oljemåleri og akvarellar, og Magne V. Kristiansen har måla dei
over fleire år. For han er trua ein viktig premiss for kunsten, enten det er sakrale motiv
eller meir profane tema han har på lerretet.
– Det gode med denne utstillinga er at ho
kan brukast både ute og inne og for alle
aldersgrupper. Det er nyttig å ha desse
plakatane til dømes i trusopplæringa og for
konfirmantane. Og dette er bibelbruk i
kvardagen. Kyrkjene kan vere stengde, men
folk kan «gå og sjå seg ei preike», avsluttar
Kjetil Netland.
Les meir om vandringa på
sogndal.kyrkja.no

•
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BibleProject
Hva skjer med «BibleProject» - forstå Bibelen med film?
I desember og januar rullet vi ut ni filmer på
YouTube og bibel.no om Lukasevangeliet
og Apostlenes gjerninger. I skrivende stund
jobber oversetterteamet, med Hans Johan
Sagrusten i spissen, og animatørene i
Verdiverkstedet AS iherdig med den neste
serien: «Les Bibelen».
«Les Bibelen»-serien består av over 70 filmer og er et stort og spennende prosjekt som
også krever mye arbeid. Filmene gir en
oversikt og hjelp til å forstå hver enkelt

bibelbok, i tillegg løfter de fram sammenhengen med de andre bøkene i Bibelen.
Filmene er rundt åtte minutter lange og gir
nyttig oversikt gjennom god animasjon og
formidling. Planen er å starte lanseringen
av filmene i mai. Det nye testamentet
kommer først, og det starter med evangeliene.
BibleProject er spennende! Følg med på
bibel.no, og be for dette arbeidet som
sprer Bibelen ut på nye måter!

•

The BibleProject
er eksempel på hvordan
norske kristne kan løse
store utfordringer på kort
tid. Noen organisasjoner og
enkeltpersoner ble enige
om å dele kostnadene
mellom seg. I løpet av kort
tid var det som trengtes for
å produsere filmene samlet
inn.
Lenge var det slik at bibelsalget i Norge kunne betale
for Bibelselskapets arbeid
med å oversette Bibelen til
moderne språk og gjøre den
tilgjengelig på internett
overfor nye unge generasjoner. Slik er det ikke
lenger. Nå trenger også
Bibelselskapet givere som
kan bidra til at Bibelen skal
bli lest, brukt og gjort tilgjengelig for nye generasjoner i vårt eget land. Og
også for mennesker som
kommer fra andre land, som
sitter i fengsel eller på annen
måte ikke kan betale det
denne verdifulle boken
koster. Det kommer vi i
økende grad til å invitere
norske kristne til å bidra til.
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Hver år distribuerer
Bibelselskapet bibler
på omkring 100 ulike
språk, til menigheter,
institusjoner og skoler.
Disse biblene finnes på
www.bibel.no/nettbutikk/utenlandsk.
Torstein Hansen (bildet)
er vår ekspert på utenlandske bibler. På telefon
47 97 64 76 hjelper han
dere å finne riktig bibelutgave. Han kan også nås
på e-post toh@bibel.no.
Oversikt over solgte bibler:

Utfordringen gjelder også oss
Som nordmenn er vi litt sky når det kommer til det å dele vår tro med
andre. Men å gi en bibel eller et nytestamente til mennesker vi har
kontakt med, kan være det noen trenger for å få kjennskap til kristen
tro – eller et nytt møte med Jesus.

Totalt i 2020: 819

Foto: Det Norske Bibelselskap
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Et slikt arbeid kan gjøres varsomt, slik det ble
gjort i Finnmark og i Østfold, der alle har fått
tilbud om en gratis bibel. Men bor du et
annet sted, kan det tenkes at du har en nabo
eller to som vil bli takknemlig for en bibel?
Ikke minst gjelder dette kanskje mennesker
som kommer fra andre land, og som er nysgjerrige på hva kristen tro er. Kanskje skulle
du gi bort en bibel eller et nytestamente – på
norsk eller det språket de snakker hjemme
hos seg?

Bestill gjerne noen direkte fra
Bibelselskapet, så har du en bibel klar når
anledningen byr seg.
Kontakt oss på 47976470, så hjelper vi deg
til å finne det du trenger.

Med vennlig hilsen
Bernt G. Olsen

BIBELGAVEN I VERDEN
TEKST: OLE SEVERIN NYDAL

Lederne for «Den unge samaritan» i den Demokratiske Republikken Kongo. Foto: Bibelselskapet i den Demokratiske Republikken Kongo

Den unge samaritan
Stort engasjement for ungdommer i Øst-Afrika.
Flere bibelselskap i Øst-Afrika har det siste
året hatt et sterkt fokus på arbeid blant
ungdommer. «Den unge samaritan» er et
holdningsskapende prosjekt og har temaer
som livsmestring, selvbilde, seksualitet og
helse. Målet er at unge skal få styrket selvtillit og kunnskap til å ta gode valg for seg
selv og andre. Prosjektet er en del av Den
barmhjertige samaritan, som er et stort
diakonalt program med støtte fra Det
Norske Bibelselskap og Norad.

blinde og døvblinde. Alt dette arbeidet er
basert på Jesu fortelling om den barmhjertige samaritan i Lukas 10,25-37.

Tchoukeum Pascal, ungdomsleder: «Jeg har deltatt på mange
barneleirer, men likevel ble jeg
veldig overrasket over det inkluderende og trygge miljøet i
Den unge samaritan. Det er
ingen forskjell på oss. Alle er
samlet som en stor familie,
uavhengig av kirkesamfunn,
sosial klasse og utdanningsnivå.»
Foto: Bibelselskapet i Kamerun

I 2021 vil bibelselskapene i Øst-Afrika
fortsette arbeidet blant ungdom. Et av
målene er at minst 100 ledere skal få
opplæring i inkludering av mennesker
med nedsatt funksjonsevne.

•

I desember samlet Bibelselskapet i
Kamerun 137 ungdommer og 22 ledere til
Den unge samaritan. I tre dager fikk ungdommene undervisning og opplæring – og
ikke minst – et trygt miljø hvor de følte seg
sett.
Den unge samaritan har også fokus på
inkludering av mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Dette er mennesker som
opplever stigmatisering og ekskludering i
samfunnet. Gjennom Den unge samaritan
jobber Bibelselskapene med å endre holdninger og aktivt inkludere mennesker med
nedsatt funksjonsevne, blant annet ved å
engasjere tegnspråktolker og ledsagere for

En blind deltaker på Den unge samaritan i den Demokratiske
Republikken Kongo får hjelp av sin ledsager. «Jeg føler meg ofte
avvist av samfunnet. Det gjør meg stolt å kunne delta i Den unge
samaritan, og jeg er veldig glad for at Bibelselskapet bidrar til å
forebygge stigma mot mennesker med nedsatt funksjonsevne».

Djebba Alida, 16 år: «Den unge
samaritan har gitt meg mange
viktige perspektiver, både på seg
selv og andre. Jeg har lært at jeg
er unik og verdifull, og at jeg ikke
skal skamme meg over min egen
personlighet.»

Foto: Bibelselskapet i den Demokratiske Republikken Kongo

Foto: Bibelselskapet i Kamerun
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Paul Olaf Bodding (1865-1938)

Ansvar for
santalene
Santalene er et minoritetsfolk i Bengal og tilliggende
områder i India, Bangladesh
og Nepal. De utgjør i dag ca.
7,5 millioner mennesker.

Barnebibel på santali –
i Bangladesh

I Norge er santalene kjent
gjennom arbeidet Santalmisjonen (nå Normisjon)
har drevet siden 1860-tallet.
Nordmannen Paul Olaf
Bodding oversatte Bibelen
til santali og utviklet med
det et skriftspråk for denne
folkegruppen. I tillegg utgav
han grammatikker og ordbøker og nedtegnet santalfolkets folklore.

Idet Norge stengte ned på grunn av koronapandemien i mars 2020,
var bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen på en kort visitt til
Bangladesh. Hensikten med besøket i hovedstaden Dhaka var først
og fremst å besøke teamet som arbeider med oversettelsen av den
nye santalbibelen i Bangladesh.

Som en anerkjennelse for
sitt arbeid ble Bodding tatt
opp som medlem av Det
britiske bibelselskapet i
1907. Bodding er anerkjent
som en stor språkforsker,
både i India og Norge. Hans
verker er fremdeles i bruk.
Ved å støtte arbeidet blant
santalene følger Det
Norske Bibelselskap nå opp
det ansvaret vi i Norge
påtok oss for dette folket
for over 150 år siden.
Foto: Agnes Sjølie
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Det også bor mange santal-talende i
Bangladesh, og det var derfor naturlig å også
besøke bibelselskapet der. Et viktig tema for
samtalene var det sterke ønsket om egen
barnebibel på santalspråket. Bibelselskapet i
Bangladesh har nylig fullført sin egen bibeloversettelse til santali slik det snakkes i
Bangladesh, men uten hjelp utenfra har de
ikke hatt ressurser til å lage en barnebibel.
Santalene er relativt få i Bangladesh, og selv
om mange av dem er kristne, tilhører de en
folkegruppe med svak økonomi.

– Jeg kan nå bekrefte at vi har funnet rundt
300 000 kroner til dette arbeidet, og jeg har
meddelt Bibelselskapet i Bangladesh at det
kan starte arbeidet med denne oversettelsen, forteller Olsen.
Denne nyheten ble mottatt med stor
begeistring i Bangladesh. Ikke minst er
Samuel Hasda, som har vært leder for
oversettelsesteamet, takknemlig for støtten
fra Norge. «Gud er god! Jeg finner ikke ord
for min takknemlighet», skriver han i en
epost til oss.

•
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Medarbeider på bibeltrykkeriet i Nanjing

Fakta om
Amity Press:
Verdens største bibeltrykkeri ligger i Nanjing i
Kina. Det ble opprettet i
1987 på initiativ fra en
stiftelse utgått fra kinesiske
kristne.

Takk fra Kina!
«Plutselig var hun borte! Jeg fikk helt panikk, for hun snakket jo
bare wa, og kunne ikke be fremmede om hjelp. Jeg ropte fortvilt til
Gud, og han hørte mine bønner.»
Det er pastor Bao som forteller om den lille
datteren som forsvant i storbyen Kunming i
Kina for mange år siden. Hun kom trygt til
rette igjen, og for pappa ble dette et vendepunkt: Han ga seg selv til Gud. De siste 20
årene har han ha brukt til å oversette
Bibelen til wa, og til å lære kristne å lese og
skrive morsmålet. Wa er ett av mange minoritetsspråk i Kina, og i denne folkegruppen
snakker ikke alle det vi kaller kinesisk (dvs.
språket mandarin).
Nå takker han for støtten til oversettelsesarbeidet, og for at de endelig kan holde
Bibelen på sitt eget språk i hendene:
– Tusen takk for de biblene vi ha fått på vårt
eget språk, wa! Pastor Bao smiler stort og
takker for at nesten hver eneste familie i
landsbyen nå har en bibel på morsmålet sitt.
– Det er viktig for kristne å ha hele Bibelen,

ikke bare nytestamentet, fortsetter pastor
Bao.
– Tidligere hadde mitt folk kun Det nye
testamentet, men vi hørte jo om
Mosebøkene, Adam og Eva og noe om
andre historier i Det gamle testamentet.
Men vi kunne jo ikke lese Guds Ord som en
sammenhengende historie, fra begynnelse
til slutt.

Mer enn 200 millioner
bibler er trykket siden oppstarten. Av dette er noe
trykket for kirkene i Kina og
resten for bruk i andre land.
Trykkeriet eies delvis av De
forente bibelselskaper.
Bibelvenner i Norge har i
mange år bidratt til å betale
for papiret som biblene
trykkes på. Det gjør det
mulig for trykkeriet og
kirkene å selge biblene til
redusert pris, slik at også de
fattige kan kjøpe en bibel.

– Å få være med å oversette Bibelen har gitt
meg mye. Jeg har til og med fått anerkjennelse utenfor kristne kretser og ansees nå
som ekspert på was språk og kultur. Men
det som har gjort, og gjør, størst inntrykk på
meg, er når medkristne i min folkegruppe
åpner Bibelen og leser de første linjene i
Bibelen på vårt morsmål: I begynnelsen
skapte Gud himmelen og jorden
(1 Mosebok 1,1).

•
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Behovet for bibler er
stort i muslimske land!
Ønsket om bibler er stort blant kristne i muslimske land. Fordi de er
en minoritet, er det ekstra viktig for dem at de selv kan få lese Guds
ord på sitt eget språk. Også mange uten en kristen bakgrunn er
interessert i det kristne budskapet, og i 2021 vil vi støtte arbeidet i
19 land hvor islam dominerer.
Vi trenger din hjelp for å kunne hjelpe. Etterspørselen etter nytestamenter, bibler, barnebibler og bibeldeler er stor!

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

