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Verden er i krise, men i noen land har korona-pandemien kommet på toppen av krig,
terrorisme og politisk ustabilitet. Nok en gang må vi rette øynene mot Midtøsten, og
denne gangen setter vi søkelys på Syria. Her eksisterer det fortsatt menigheter med
røtter helt tilbake til den tiden Det nye testamentet ble skrevet. Skal de kristne
hjerteslagene i Midt-Østen fortsette å slå, er vi avhengige av din hjelp.
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På Veien!
Før de første kristne ble
Langs disse veiene har
kalt «kristne» ble troen
det kristne nærværet
på Jesus betegnet med
vært truet og dels for«veien». I Paulus sine taler
fulgt i mange hundre år.
kunne han for eksempel
Dette gjelder særlig i den
beskrive sin livshistorie
østre delen av
med ord som «Jeg har forMiddelhavslandene. Det
fulgt tilhengerne av denne
siste århundret har antall
Veien». Navnet gir meg
kristne i dette området
mange assosiasjoner.
blitt radikalt redusert.
Jesus som «veien, sannJeg har gått lange
Paul Erik Wirgenes
heten og livet» er en av
vandringer. Særlig i
GENERALSEKRETÆR I BIBELSELSKAPET
dem. «Veien» som en
Kappadokia i Tyrkia og
beskrivelse av alltid å være
områder mot grensen til Syria. Vi har
underveis er en annen. «Veien» som
gått gjennom raviner og lett etter bortknytter mennesker sammen er en tredje
gjemte klippekirker og klosteranlegg.
- og slik kan vi fortsette med å hente
Det berører meg alltid å gjenkjenne ruinfram meningsbærende kjennetegn på
er av et gammelt kirkerom med rester av
den kristne tro.
fresker intakte nok til å gjenkjenne moHelt fra kirkens første tid var Jesu ettertivet. Vi finner overgrodde steiner som
følgere i bevegelse. De gikk veiene til
en gang har vært solide vegger og istykkbyene rundt Middelhavet og troen på
erslåtte kors som ligger blant tornekratt.
Jesus ble delt underveis. Tidlig oppstod
Enda sterkere inntrykk gjør det å møte
det menigheter i disse byene rundt
aktive menigheter og velfungerende
Midtøsten, Afrikas middelhavskyst og
bibelselskap i flere av disse landene.
det sørlige Europa.
Bibelselskapet i Syria er et godt eksempNoen av disse antikke veiene kan vi fortel på dette. På tross av langvarig utvandrsatt gå på. Det finnes bruddstykker av
ing av kristne, mange år med ødeleggdisse veiene i mange av landene rundt
ende borgerkrig og ytterst vanskelige
Middelhavet. Jeg har gått på noen av
livsforhold møter vi trossøsken som
dem. Det gjør alltid inntrykk på meg å gå kjenner kallet om å bli. Bibelselskapet i
som pilegrim i disse områdene hvor vi
Syria sørger for at kirkene, kristne og en
med stor sikkerhet kan si at Jesu første
hel del andre kan få en bibel og opplegg
etterfølgere gikk for snart 2000 år siden.
for lange samtaler om liv og tro. Jeg er
Den kristne tro har stått sterkt og har en
stolt av mine kollegaer på Veien!
ubrutt historie i mange av disse landene.

•

Årets julekort! Nytt bilde,
men samme flotte tekst:
Juleevangeliet.
NYTT i år: Velg mellom bokmål, nynorsk eller nordsamisk!
Se bestillingsskjema vedlagt denne utgaven av Bibelgaven.
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Foto: De forente bibelselskaper
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Halvparten av de kristne har forlatt Syria: «Bibelselskapet skaffer materiale til opplæring av
barn og unge, og vi utdanner nye søndagsskolelærere til å undervise i de lokale kirkene – ikke
bare for barn, men også for voksne. Det er så mange kristne som har reist, så nye må til.»
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BIBELGAVEN I VERDEN
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE

NY VERBUMBOK

To medarbeidarar drepne i Kamerun

Ingen er
lenger
alene på
jorden

Patrice, som bur tvers over vegen for kyrkja
såg det som hende:
«Boko Haram plar kome til landsbyen ved 10tida om kvelden, så når klokka blei 11 slappa
dei tre av og fell i sømn,» fortel ho.
«Som oftast signaliserer terroristane at dei
kjem ved å fyre av skotsalvar i lufta. Denne
gongen gjorde dei ikkje det, så Jonas var ikkje
førebudd på åtaket. Han blei skoten i hovudet
to gonger.»

25 lesninger til
advent og jul
SVEIN ELLINGSEN

Terroristgruppa var ikkje nøgd med dette, og
berre 40 dagar seinare gjer dei nye åtak på
landsbyen.
Denne gongen går det ut over Joseph, far til
åtte born og kateket i Den katolske kyrkja.
Han og Jonas var vener.
Begge dei drepne, Jonas (t.v) og Joseph (t.h) sit ved sidan av
kvarandre under eit kurs i regi av Bibelselskapet. Ver med å
be for dei etterlatne.

Islamistgruppa Boko Haram har drepe to av
Bibelselskapets medarbeidarar i Kamerun.

Svein Ellingsen har
sunget seg inn i hjerter
over hele Norden med
sine vakre salmer.
I denne boken tar han
leserne med til skatter
fra kunsthistorien.
I sine mange personlige julebrev har han
delt høydepunkter
fra det han kalte «mine
minners kunstgalleri».
Boken er et møte med
Ellingsens mange salmer for advent og jul.

Dei to var engasjerte i eit leseopplæringsprosjekt for Parkwa-folket som bur i den nordlegaste regionen av det afrikanske landet. Det
opplyser Bibelselskapet i Kamerun.
Jonas (42) var eldste i Unionen av evangeliske kyrkjer i Kamerun. Den 8. august blei han
skoten mens han stod vakt utanfor den lokale
kyrkja saman med tre vener.
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Foto: Bibelselskapet i Kamerun

– Alt traumearbeid for born skjer frå
Frascicanerne sitt treningsenter i Aleppo.
Munken som står ved sidan av meg tek i mot
borna som kjem i puljar og organiserer leik
og samlingar for dei, fortel bibelmisjonsleiar
Bernt G. Olsen.

Kr 429,-

4

«Be om at Gud vil gripe inn mot terroristane,
og be for alle dei som i dei nordlege regionane
er etterlatne etter drap gjort av Boko Haram.
Be for at bibelomsetjarane får fred og ikkje
treng uroe seg for terror og vald. Må Guds
namn bli herleggjort og gje oss siger, slik at vi
som er borna hans endeleg kan leve i fred og
tryggleik.»

Kloster senter for traumearbeidet i Syria

Med en hilsen fra H.K.H.
Kronprinsesse Mette-Marit.

www.verbumforlag.no

– Vi oppmodar alle bibelvener over heile
verda om å vere merksame på denne situasjonen og å vere med å be for oss, seier Luc
Gnowa som er generalsekretær for
Bibelselskapet i Kamerun:

Dei avbilda er (f. v.) dr. Binan Kayyali, Pater Firas Lufti,
Bernt G. Olsen, Jaqueline Nasreddine og George Andrea

Akkurat dette området har vore lite råka av
krigshandlingane, og for borna er det ein herleg fristad å kome til. Inne i byen, der dei bur, er
det mest berre ruinar att. Syriske born både
fødde og oppvaksne under krigen, og kjenner
knapt nokon annan røyndom.
Les meir om Bibelselskapets arbeid i dette
bladet. Foto: Det syriske bibelselskap

BIBELGAVEN I LESERRESPONS
TEKST : JAN-FREDRIK RAASTAD FOTO: HALLINGDØLEN

Bibelgaven ønsker gjerne respons fra leserne. Dersom du har synspunkt på
Bibelselskapets arbeid, en oppfordring til andre om å støtte bibelarbeidet eller et
bønnebegjær, send ditt innspill til nettredaksjonen@bibel.no.
Vær gjerne også frimodig med å utfordre andre til å dele sine tanker.

Først ut blant våre lesere er Jan-Fredrik Raastad, en trofast bibelvenn som har sittet i det som tidligere ble kalt «stiftskomiteen» for
Bibelselskapet i Oslo, men nå er bosatt i Hemsedal.

Arbeidet med å oversette Bibelen til flest mulige språk og trykking og
spredning av bibler må være et av de viktigste misjonsarbeid som vi kan få
være med på. Jesus ga oss befalingen:
«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til
disipler». Det må bety at hver enkelt
av oss som tror på Jesus som verdens Frelser, må gjøre det vi kan
for å få flest mulig medvandrere
med oss på Veien til himmelen.

«Gå ut i all
verden og
gjør alle
folkeslag til
mine disipler»
(Matt 28,19)

Å bidra til at flest mulig mennesker kan få lese Guds ord på sitt
eget språk og komme til tro på
Jesus, skal derfor være en prioritert oppgave i våre liv. Og dette
hjelper Bibelselskapet oss til å få
være med på. Stor takk til alle medarbeiderne i Bibelselskapet som
på ulikt vis hjelper oss til å
være med på å utføre
Mesterens befaling.
Hilsen
Jan-Fredrik Raastad
Hemsedal

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 4 I 2020 I Bibelgaven

5

BIBELGAVEN I SYRIA
TEKST OG FOTO: BERNT GREGER OLSEN

Melo foran kirken i Aleppo der
hun ble døpt og vokste opp.

Norske givere
sikrer søndagsskolen
Arbeidet med søndagsskolemateriale og opplæring av søndagsskolelærere
ble startet for noen år siden
da George Andrea tok
kontakt med Bibelselskapet
i Norge.
– Vi forsto snart at det ikke
ville være mulig å gi barn og
ungdom opplæring i kristen
tro uten at noen var opplært
til å gjøre det. Vi valgte derfor å gå inn i dette med store
midler og fortsetter å støtte
dette viktige arbeidet i Syria
som neppe hadde blitt en
realitet uten støtte fra
norske givere, sier bibelmisjonsleder
Bernt G. Olsen.
Foto: Dag Kjær Smemo

Den vanskelige veien hjem
Som følge av de siste årenes krigføring og konflikter har halvparten av de
kristne forlatt Syria. De som er tilbake, utgjør bare fem prosent av befolkningen. Og for flyktningene er det fortsatt nesten umulig å vende hjem.
Syria har vært landet i Midtøsten hvor
kristne ofte har søkt beskyttelse fra krig og
forfølgelser i nabolandene. Bare fra Irak var
det over en halv million kristne flyktninger
som hadde søkt tilflukt før krigen startet i
Syria i 2011.

Bibelselskapet holdt åpent
Men de siste årenes krigføring har snudd
opp ned på det meste. Halvparten av de
kristne har forlatt landet. På underlig vis har
6
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Bibelselskapet opprettholdt sin drift gjennom hele krigen. Selv i Aleppo by var kontoret og bibelbutikken bare stengt et par dager
gjennom hele krigen. Og det var med stor
fare for seg selv at Bibelselskapets ansatte
tok seg gjennom gater hvor det kunne være
snikskyttere. Men, sa George mange
ganger, det var like farlig å være hjemme. Vi
kunne likefullt bli rammet av en bombe der.
Krigen er ennå ikke over, men situasjonen er
svært mye lettere enn den var da krigen var

trollene, utbrente kjøretøy og ikke minst
uendelige rekker med ødelagte hus. En ting
er å se det på film. Å se det med egne øyne
noe annet.

Bokhandelen i Aleppo
Å endelig komme fram til bokhandelen i
Aleppo for første gang på åtte år og en
fryktelig krig imellom, var følelsesmessig
svært sterkt.
Og her ble jeg minnet på hvordan kristne har
kommet inn dørene gjennom hele krigen
for å få den boken som ga dem kraft til å
holde ut i prøvelsene, hvordan de i samarbeid med kirkene fikk hele ungdomskull
innom for å hente nytestamentene sine. Og
så høre vitnesbyrdene om alle dem som ikke
har en kristen bakgrunn, som også gjerne
ville ha et nytestamente eller en bibel på
leting etter sannheten.

Bibelselskapet sikrer en kristen
framtid
Å deretter komme til et kloster hvor flere
hundre barn og ungdom ventet på å slippe
inn, var et høydepunkt. Det er slik de kristne
sørger for at troen føres videre fra en generasjon til den neste. Og i denne sammenhengen står Bibelselskapet helt sentralt. Vi skaffer materiell til opplæring av de unge og vi
utdanner nye søndagsskolelærere til å undervise i de lokale kirkene – ikke bare barn,
men også voksne. Det er så mange som har
reist, så nye må til.
på sitt verste for fire-fem år siden. Nå ser
Bibelselskapets stab framover mot et nytt
Syria og en ny fremtid. Men det går så langsomt.

Ikke plass for å vende hjem
Hele den vestlige verden boikotter regimet i
Syria, og derfor våger ikke flyktningene å
vende hjem igjen. De som har forlatt landet
blir hvor de er. De mange som er internt fordrevet har ofte ikke noe hus å vende tilbake
til. Nå bor de i hus som har tilhørt dem som
er reist fra landet. Det er rett og slett ikke
plass for flyktningene å komme tilbake selv
om de skulle ønske det
For et drøyt år siden reiste jeg fra Beirut i
Libanon, til Aleppo i Syria. Via byene
Damaskus og Homs. Krigen ble vi minnet
om overalt. De uendelige militærkon-

Traumebehandling
I ruinene i Aleppo bor det tusenvis av barn
som aldri har opplevd annet enn krig.
Mange av dem er dypt traumatisert.
Sammen med kirkene gir vi dem hjelp til å
bli kvitt sårene krigen har satt på sinnet. I
tillegg så gir vi dem identitet fordi de aldri er
blitt registrert født.
Dette er litt av det Bibelselskapet gjør i
Syria. Men fremfor alt var vi der før krigen,
gjennom krigen og vi skal være der etter
krigen for å bygge opp igjen det som er ødelagt – ikke minst alle de dype skadene som er
påført sjel og sinn. Oppgaven er nesten
ufattelig.

Bernt G. Olsen
BIBELMISJONSLEDER

– En åpning for
evangeliet
– Tidligere bodde de kristne
i Syria i egne bydeler og
landsbyer, og muslimene
gjorde det samme. Men
krigene fikk mennesker til å
bryte opp, og dette har også
gjort at de kommer i kontakt med hverandre på tvers
av de religiøse gruppene.
– Dermed har vi også fått en
åpning for at evangeliet kan
deles med nye mennesker.
Fra mennesker som både
gir folket brød og praktisk
omsorg erfares kristendommen i praksis.
Samtidig som kirken tappes
for kristne på grunn av flyktningstrømmen til utlandet,
så fylles den igjen med nye
troende.
For å opprettholde dette
arbeidet, er vi fullstendig
avhengige av gavene fra
norske bibelvenner.

Vi har lovet å gå sammen med dem. La oss i
det minste gi dem litt av det de trenger.

•
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BIBELGAVEN I SYRIA
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: KARI FURE

En tåre
La den vitne om lidelsene det syriske folket
har vært utsatt for de
siste ti årene. Selv om
ISIS er slått tilbake, er
ikke konfliktene i
landet avsluttet, og i
enkelte områder pågår krigen fremdeles.
På tross av at kristne
syrere har flyktet i
hundretusenvis, er
etterspørselen etter
Bibelen tidoblet.
Det virker som at der
Guds ord får virke
sant og rett, forsvinner vold og krig. Og det
er nettopp det folket i
Syria nå tørster etter.
Med dine gaver og din
forbønn har du nå
mulighet til å hjelpe
Bibelselskapet og
dets arbeid for kirkene i Syria. Det kan ha
konsekvenser for hele
Midtøsten, og kanskje
også få innvirkning på
oss i Europa og
Norge.
La oss kjenne vår
besøkelsestid!

8
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SYRIA HAR EN BEFOLKNING SOM ER SVÆRT UNG, og vi vet at det alltid er barna som rammes hardest i en krig. I dette
nummeret av Bibelgaven gjengir vi en lenger reportasje skrevet av journalist og redaktør i den kristne avisa Dagen, Kari Fure.
Det er også henne som er opphavskvinnen bak dette bildet tatt under en reise i Syra.

s
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BIBELGAVEN I SYRIA
TEKST: JUTTA HENNER OG BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: DAG KJÆR SMEMO

Fyller krigsruinene med
nytt liv
Utbombede gater, uroligheter, eksplosjoner, drap og utrygghet: Dette
har vært hverdagen for folket i Syria de siste 10 årene. Nå gjør
Bibelselskapet sitt beste for å bidra til gjenoppbyggingen av landet.
– Gud kan gjøre mennesker til sine verktøy
for å bygge fred, helbredelse og håp. Det
kunne vi ikke si nei til, sier George Andrea,
som er generalsekretær for Bibelselskapet i
Syria.

Generalsekretær
George Andrea i Det
syriske bibelselskapet
og hele staben ruster
seg nå til gjenoppbyggingen av det ødelagte
hjemlandet deres.

Tidoblet etterspørsel
Etter utbruddet av krigen har etterspørselen
etter Bibelen tidoblet seg i dette landet der
90 prosent av befolkningen er muslimer. I
Bibelselskapets to butikker, i Damaskus og
Aleppo, tilbys det nå billige bibelutgaver
som særlig er populær blant ungdommene.
Den veldige økningen i etterspørselen kan
vanskelig forklares av den lille minoriteten
kristne som fortsatt er tilbake i Syria. Det er
tydelig at Guds sanne ord også appellerer til
nye folkegrupper.

Til det trenger de
din hjelp.

Samtidig bidrar kirkene til distribusjon av
bibler til landsbygda, der lokalbefolkningen
ikke like enkelt kan oppsøke et salgssted.

For barna
Bibelselskapet deler også ut barnebibler
som er utviklet spesielt med tanke på dem
som sliter med krigstraumer.
– Også blant de aller yngste er det heller ingenting som er bedre enn Guds ord når det
gjelder å legge vonde tanker til side, sier
George.

George Andrea er generalsekretær i Det syriske bibelselskap.

På tross av krisesituasjonen og krigshandlingene som ofte satt medarbeidernes liv i
fare, besluttet Bibelselskapet i Syria likevel
å holde åpent og være nærværende for de
menneskene det skulle tjene gjennom hele
krigen.
10
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Bibelselskapet skal også være en havn for
mennesker som ikke tilhører noen av kirkesamfunnene, men som søker Kristus.
Derfor er det en kjerneoppgave å kunne
tilby Guds ord om håp og trøst på folkenes
egne morsmål, og de er det mange av i Syria.
– Bibelselskapet arbeider i tillegg med
sjelesorg og traumebehandling. I enda
større grad enn for andre folkegrupper er det
kanskje syrerne som nå mer enn noen andre
trenger å møtes med tillit og håp, sier han.

Arbeid og kall
– intervju med George Andrea
– Hvordan ser din typiske arbeidsdag ut?
– Bibelselskapets bokhandel holder for øyeblikket åpent mellom klokka 9:30 til 19:00,
men dette ønsker vi å utvide til 09.00 til
20:00 når strømforsyningene igjen er tilstrekkelige. Staben er mye på reise, og derfor
møtes vi ofte på kontoret tidlig om morgenen, da sjekker vi e-post og gjør administrativt arbeid. Så kan arbeidsdagen vår vare
til sent på kveld, særlig når vi oppsøker de
ulike prosjektene i distriktene.

– Du sier at Bibelselskapet ønsker å fokusere
på unge mennesker. Hvilke prosjekter har
dere for dem?
– 60 prosent av befolkningen i Syria er under
20 år. Denne svært unge majoriteten av
landets folk trenger å få høre «godt nytt», og
det er vi fullt overbevist om at vi kan tilby
dem gjennom evangeliet om Jesus Kristus.
For barn og unge i aldersgruppen 3-18 år har
vi utviklet ulike «søndagsskoleprogram».
Noen av våre medarbeidere jobber målrettet med dette, og de trenger både pedagogisk
skolering og tilgang til undervisningsressurser. Dette materialet blir brukt i kirkene,
og faktisk også – i noen utstrekning – i
skolene.
– I en del skoler blir det nå tilbudt religionsundervisning. Derfor har vi i de siste årene
tilbudt nytestamenter til bruk der, forteller
George.
– Mesteparten av prosjektene våre retter seg
mot den yngre generasjonen, fordi vi vet
hva det betyr å vokse opp under en krig,
fortsetter han.
Bibelselskapet i Syria er opptatt av personlig
kontakt og samarbeider med alle kristne
kirkesamfunn.

Hvordan motiveres medarbeiderne og
hvordan drives Bibelselskapet i Syria?
– Vi forsøker å stå sammen om de fleste oppgaver, slik at vi alle opplever å være del av et
fellesskap. Men ettersom vi er et lite bibelselskap er det likevel viktig at alle kjenner til
sine egne oppgaver og er trofaste mot dem.
Samtidig er det også mange prosjekter vi
alle er engasjert i.
– For de unge i staben er det gjerne lettere

enn for de eldre, eller for dem som har
familieforpliktelser. Men teamarbeid fungerer best når hver medarbeider vet nøyaktig
hvorfor vi gjør noe og hvordan det skal
gjøres.

Hvordan er forholdet mellom de kristne
kirkene og muslimene etter krigshandlingene?
– Ikke alle, men de fleste kristne i Syria har
nå erkjent at vi alle er brødre og søstre i
Jesus, på tvers av konfesjoner, og at vi trenger hverandre. De er også klare over at kirkene har blitt svekket som følge av krigen.
– Et syrisk ordtak sier: «En hånd klapper ikke
alene». Som Bibelselskap har det hele tiden
vært vårt mål å bidra til at kirkene skal støtte
hverandre. Det ser man i tillegg gjennom
våre prosjekter: Vi legger vekt på det som
binder oss sammen.
Krigen har sørget for at vi nå ofte møter andre med frykt. Derfor må den syriske befolkningen nå lære seg at vi alle fra grunnen av
er Guds barn, og at han har vist ubetingede
kjærlighet til hver av oss.
– Vi ber daglig om at Den hellige ånd vil gi
oss styrke til å møte disse utfordringene, og
at vi skal bli mennesker som kan elske våre
medmennesker ubetinget med kjærligheten
vi har fått fra Jesus Kristus, sier George.

Er det en opplevelse som har rørt deg spesielt
nylig?
Det er flere. For eksempel den tragiske historien om søster Houry i juli i fjor. Jeg forteller det fordi det viser hvor farlig arbeidet vårt
kan være. Søster Houry besøkte
Bibelselskapet regelmessig når hun var i
Aleppo. Hun tok alltid med seg bibler,
nytestamenter og barnebibler til kirkene i
hennes område, som har vært særlig utsatt
under krigen.
Houry var et levende Jesu vitnesbyrd blant
mange. Hun arbeidet først og fremst blant
de yngste og unnlot heller ikke å hjelpe med
lekser og andre gjøremål. Svært mange satte
stor pris på henne og så på henne mer som
et familiemedlem enn en misjonær.

Hvordan kan
kristne i
Norge støtte
dere?
Ved å tenke på oss!
Ved å be for enhver
syrisk person du
møter i Norge! Ved
å be for vårt arbeid,
og bidra med din gave
til at Bibelselskapet i
Syria kan opprettholdes og fortsette sitt
viktige arbeid.
George Andrea er
generalsekretær i Det
syriske bibelselskapet.

Foto: Dag Kjær Smemo

Den 8. juli 2019 ble hun torturert og myrdet.
Vennene hennes fant den lemlestede
kroppen hennes om morgen. Vi vil alltid
huske henne.

•
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Historiefortelling: Dr Issam Smeir er en av få arabisk-talende
eksperter på behandling av overlevende med traumer. Han
lærer de syriske helsearbeiderne en teknikk der fortelling av
livshistorier står sentralt.

Kari Fure er mangeårig journalist og
redaktør i avisa
Dagen. Hun har
besøkt Syria og
nabolandene flere
ganger og er for fatter
av bøker som henter
tema fra de krigsherjede landene i
Midtøsten.Denne
reportasjen ble til
etter en reise i mars
2020.
Foto: KPK

Når våpnene stilner, starter
kampen mot traumene
Psykiateren fra Aleppo var i livsfare under krigen. Nå skal hun hjelpe folk
med å bearbeide krigstraumer, men først må hun få leget sine egne indre sår.
Hva sier du til en liten gutt, som er så
deprimert at han hopper ut fra tredje
etasje for å ta livet sitt?
– Gutten overlevde, men tristheten i øynene
hans var så tung. Han hadde mistet livsgnisten.
Psykiateren fra Aleppo famlet etter ord som

12
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kunne gi gutten håp. Hun vet ikke om hun
nådde inn, for guttens mor tok ham med seg
og flyttet. Moren syntes det var skamfullt at
sønnen hadde psykiske problemer.
– Men denne gutten er ikke den eneste.
Mange barn har store traumer etter krigen.
Og noen er altså så fortvilet at de tar selvmord, sier psykiateren.

Men hva gjør man når helsearbeiderne som
skal hjelpe mennesker til å lege traumene,
også er traumatisert? De har vært i like
mange farlige situasjoner og sett like mye
lidelse som resten av befolkningen - ja, sannsynligvis mye mer.
Da må leger, psykiatere og psykologer både
få hjelp til å bearbeide sine egne traumer og
utrustes til de krevende oppgavene de står
oppi. Derfor inviterer Bibelselskapet jevnlig
helsearbeidere til å gå på kurs. Denne gangen inviterte de meg også.

Satser på de lokale
Ni syriske leger, psykiatere og psykologer
sitter i hestesko på et konferansesenter i
Beirut. For noen er det første gang de er ute
av Syria siden krigen startet. De kan ikke
huske når det sist var mulig å legge seg i en
myk hotellseng, forsyne seg fra en fristende
middagsbuffet – eller gå på byen og handle
klær, slik et par av deltakerne gjorde.
Å stelle godt med helsearbeiderne er en del
av kursets strategi. Arrangøren vil gi disse
tapre menneskene det beste.
Foran den lille gruppen på ni står Dr. Issam
Smeir. Han er en av få arabisk-talende eksperter på behandling av overlevende med
traumer. De siste årene har han jobbet med
å lære opp lokale helsearbeidere i Midtøsten
og Nord-Afrika, slik at disse kan hjelpe
traumeofre der de bor. Det er også et mål at
de på sikt skal kunne lære opp andre helsearbeidere.

Kirkene er med
Syria står foran et overveldende arbeid med
gjenoppbygging. Bygninger og infrastruktur ligger i ruiner over hele landet.
Men kanskje er de usynlige krigsskadene de
verste. Etter syv år med krig sliter mange
innbyggere med alvorlige traumer.
– Vi er et traumatisert folk, sa Nabil Saad,
leder for traumearbeidet i Det syriske bibelselskapet da jeg besøkte dem i mars.
Sjefen hans, generalsekretær George
Andrea i Bibelselskapet, hadde da for lengst
innsett at det var nødvendig å involvere
syriske kirker i traumebearbeiding og hadde
gitt Nabil Saad ansvar for å lede arbeidet.

– Det er en bedre strategi å lære opp lokale
helsearbeidere, enn at eksperter skal
komme inn fra utlandet, bli en liten stund
og reise igjen, sier han.
Denne dagen skal han introdusere de syriske
helsearbeiderne for narrative exposure
therapy, en teknikk der fortelling av livshistorier er sentralt. Senere, når deltakerne
reiser hjem og begynner å jobbe, vil de få tett
oppfølging via Skype og e-post, og etter
noen måneder skal de møtes igjen.

Bombet universitetet

Krigsskader på sjelen
Det er kanskje de
usynlige krigsskadene
som er de verste.
Etter syv år med krig
sliter mange av innbyggerne i Syria med
alvorlige traumer.
– Vi er et traumatisert
folk, sier Nabil Saad,
prosjektleder i Det
syriske bibelselskapet.
Bibelselskapet i Norge
støtter dette traumearbeidet, men er fullstendig avhengig av
økonomiske bidrag fra
bibelvenner for å
kunne opprettholde
det viktige tilbudet til
befolkningen.

Dr. Smeir oppfordrer deltakerne til å ta en
runde og dele viktige hendelser i livet, som
en begynnelse for å bli kjent. De fleste
forteller om krigen.
Artikkelen fortsetter på neste side.
nummer 4 I 2020 I Bibelgaven
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– De hadde mistet kroppsdeler. Hender og
føtter. To av dem døde. Jeg klarer ikke å
glemme disse barna, sier han.
Legen fra Damaskus merker at det er verre å
takle egne følelser når det kommer pasienter som har opplevd ting som også hans egne
slektninger har vært utsatt for. Da velter
egne minner opp.
– I krig vil det være mange slike felles, gjentakende hendelser. Som psykiatere trenger
vi teknikker til å jobbe med egne følelser.
Det vil være til stor hjelp, sier han.

«Lukten sitter i nesen
fremdeles, sier hun.
– Jeg kan ikke glemme
denne lukten av
eksplosiver, blod og
betongstøv. Jeg så
døde i gatene. Det var
blod over alt. Min
egen kropp var full av
glassbiter fra vinduene som eksploderte.
Jeg var i sjokk.»

George Andrea er generalsekretær i Det syriske bibelselskapet. Nabil Saad er prosjektleder for organisasjonens
traumeprosjekt. Begge er overbevist om at kirkene i Syria
kan spille en viktig rolle i arbeidet med traumebearbeiding
etter syv år med krig.

Psykiateren fra Aleppo er den første som tar
ordet. Jeg kaller henne Ayla. Ingen av kursdeltakerne bruker sine virkelige navn i
denne artikkelen, både av hensyn til sikkerheten og fordi de deler svært personlige
hendelser.
Ayla forteller om da universitetet i Aleppo
ble bombet i januar 2013.
– Lukten sitter i nesen fremdeles, sier hun. –
Jeg kan ikke glemme denne lukten av eksplosiver, blod og betongstøv. Jeg så døde i
gatene. Det var blod over alt. Min egen
kropp var full av glassbiter fra vinduene som
eksploderte. Jeg var i sjokk.
Ayla innser at hun er påvirket av krigen som
alle andre.
– Jeg har opplevd mange katastrofer. Jeg har
mistet nære slektninger. Vi har levd med
lyden av raketter og selv vært i livsfare, sier
hun.

Sårede barn
Introduksjonsrunden går videre. Én lege
husker en kvinne som døde under fødsel, en
av psykologene minnes da de flyktet for livet fra en snikskytter. En lege fra Damaskus
forteller at han jobbet på akuttavdelingen på
et sykehus. I høyt tempo behandlet han
mennesker med livstruende skader. Det ble
en vane.
Men så slo en rakett ned i en førskole. Ti
hardt sårede barn ble trillet inn på avdelingen hans. Det sto om livet for flere av dem.
14
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En av de kvinnelige deltakerne har sittet taus
lenge. Nå tar hun ordet:
– Til nå har jeg tenkt at jeg har hatt kontroll.
Jeg har klart å kontrollere følelsene i møte
med pasienter, så jeg har tenkt at jeg var
sterk. Men til mer dere snakker, til mer påtrengende blir mine egne opplevelser.

Styrke eller ulempe?
Dr. Smeir oppfordrer deltakerne til å tenke
gjennom hvordan egne opplevelser kan
påvirke jobben de skal gjøre.
– Er det en styrke eller en ulempe at dere har
vært igjennom det samme som pasientene?
spør han.
Sammen diskuterer de hvor grensene går for
å vise følelser i møte med pasientene og
hvordan behandlerne kan ta vare på seg selv.
Professoren understreker at de må sørge for
å bearbeide egne krigstraumer.
– Du kan ikke hjelpe andre hvis du har store
skader selv, formaner han og lover å gi dem
tid og teknikker til å jobbe med egne indre
sår.
Dr. Smeir ber dem også være bevisst på at de
selv har begrenset med krefter.
– Det er en grense for hvor mye dere kan yte.
Mange ganger kan psykiatere som dere føle
at de blir traumatisert på nytt. Det blir for
mye, rett og slett.
Men så, over tid, kan faktisk terapeutenes
egne vonde erfaringer, bli deres styrke, mener han.
– Hvis de klarer å bearbeide egne traumer, er
de bedre utrustet enn tidligere. De har mer
kunnskap, innsikt og forståelse for det pasientene har vært igjennom, sier han til
Dagen.

Leter fortsatt
Ayla kan kjenne seg igjen i professorens
advarsler om at det kan oppleves overveldende å være psykiater for en krigsskadet
befolkning.
– Det har vært dager da jeg har kjent meg så
trett at jeg ikke trodde jeg skulle orke å
fortsette. Jeg måtte erkjenne at jeg ikke kan
hjelpe alle, sier hun.
Men der er én hun så gjerne skulle ha
hjulpet. Hun leter fremdeles etter gutten
som hoppet fra tredje etasje.
– Jeg kan bare ikke glemme de tomme
øynene hans, sier hun.
I en pause forteller hun hva som skjedde.
Guttens familie var flyktninger fra Aleppo
og hadde bodd flere plasser i Syria. I løpet av
krigen mistet han faren. Da Aleppo ble frigjort, flyttet moren tilbake til hjemmet med
barna. Det ble ikke det gledelige gjensynet
som hun hadde håpet på.
– Han sa til moren at han ikke orket synet av
farens klær og eiendeler. «Jeg har ikke lyst til
å leve lenger, fordi jeg har det så vondt», sa
han, men moren trodde ikke på ham.

Hun er selv muslim, men jobber nå på
fransiskanernes nyopprettede senter for
barn i Aleppo.
– Vi inviterer dem til å drive med musikk,
tegning og teater. 80 - 90 prosent av dem
sliter med psykiske problemer.
Hun jobber intenst med å redusere stigmaet
ved å vise foreldrene at psykiske lidelser er
vanlig.

Andakter
gjennom året

Og det er ikke rart at folk reagerer, understreker hun. Syrerne har levd med krig i syv
år.

JOSTEIN ØRUM

– De har opplevd ekstreme ting. De har vært
redde, sultne og uten håp.
– Mange av dem har hatt altfor stort ansvar.
Dét gjelder også barna, fortsetter hun og
minnes en tolv år gammel gutt som måtte ta
ansvar for fem yngre søsken etter at foreldrene døde.
– Jeg har et barns kropp, men et gammelt
menneskes smerte, brukte han å si til meg.

Voldtatt

– På sykehuset var han helt taus. Han ville
ikke snakke mer, minnes Ayla.

Så forteller hun om en annen liten flyktninggutt som også forsøkte å ta selvmord.

Da gutten ble fysisk frisk, ba hun moren om
å ta ham med til samtaler, men de dukket
aldri opp.

Familien var innkvartert i kjelleren på et
sykehus og måtte dele toalett med mange
andre. En dag han skulle på do, ble gutten
voldtatt av en mann.

– Mange foreldre føler at det er skamfullt å
gå til en psykiater. De tar gjerne barna med
til en lege for å få beroligende medisiner,
men har lav bevissthet om at posttraumatisk stress må behandles.

Kommer til overflaten
Ayla forteller at de som helsepersonell er
opptatt av å få oversikt over folks behov.
Først må primærbehov som mat, drikke og
trygghet dekkes.
– Når disse grunnleggende tingene er på
plass, kommer de psykologiske problemene
til overflaten. For barn kan dette gi seg utslag i sengevæting, utagering, depresjon og
altså - selvmord.

Telle
dager

– Det er blitt mer akseptert å gå til psykiater.
Folk ser at traumene påvirker dagliglivet og
innser at smerten ikke kan holdes på innsiden.

Så, en dag, hoppet han.

– Det var for mye press på moren. Hun
klandret seg selv og taklet ikke stigmaet.

NY VERBUMBOK

– Foreldrene visste ikke hva som hadde
skjedd, men de merket at gutten endret personlighet. Han hadde mareritt, ville ikke
spise og nektet å gå på skolen. Han kunne
gråte ukontrollert eller bli forferdelig sint.
Noen ganger dunket han hodet i veggen.
Etter en tids behandling hos Ayla, begynte
gutten å fortelle. Denne gangen valgte foreldrene å samarbeide med henne.
– Foreldrene gikk til politiet og meldte fra.
Senere hadde vi tett oppfølging av gutten da
han ble innkalt som vitne.
– I dag er gjerningsmannen dømt og sitter i
fengsel. Gutten er tilbake på skolen og klarer
seg svært godt. Det hender fremdeles at han
besøker meg på kontoret, men nå er det bare
for å si hei.

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.
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NY VERBUMBOK

God
morgon
Radioandaktar
GEIR GUNDERSEN

Ayla smiler. Det gjør godt når historiene får
en god slutt. Altfor ofte skjer det motsatte.

i samarbeid med syriske kirker nå satser på
traumebehandling.

Fortellertradisjon

– Kirkene har tradisjonelt vært mistenksomme til psykologi. De har kanskje vært
redde for at dette skulle utfordre troen, sier
han og roser George Andrea og
Bibelselskapet for å være forutseende når de
ser at folk trenger hjelp til dette.

Traumeseminaret fortsetter. Dr Smeir forklarer om hva som skjer i hjernen når man
får sjokk. Han snakker om traumer og triggere. Han gir deltakerne verktøy for å diagnostisere pasienter og for å behandle dem.
Narrative exposure therapy er en teknikk
som kan hjelpe voksne og barn til å bearbeide traumer. Målet er å dempe symptomene.
– Teknikken er solid forankret i forskning,
og samtidig enkel å utføre, sier han.
Professoren mener at denne teknikken
passer godt inn i kulturen i Midtøsten, der
man har en sterk, muntlig fortellertradisjon.
– Folk er vant til å fortelle historier om livene sine. Da blir det ikke fremmed å gjøre
det samme til en psykiater.

Kalde og varme minner
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 .
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Dr Smeir forklarer at hjernen lagrer minner
annerledes enn vanlig når man opplever
høyt stress. Han forklarer forskjellen på
kalde og varme minner.
I normale perioder lagrer den menneskelige
hjerne minner slik at de bevisst kan tilbakekalles – altså når man vil. Dette blir gjerne
kalt «kalde» minner. Eksempler på dette kan
være når man lærer seg navn på hovedsteder eller husker hva som må settes på bordet
til frokost. Man tenker på smør og ost i det
man åpner kjøleskapsdøren for å dekke på
bordet, men i liten grad ellers.
Under livstruende hendelser, derimot, lagrer
hjernen «varme» minner på en annen måte.
«Mens kalde minner blir lagret i en kronologisk, fortellende form, blir varme minner
fragmentert og lagret som sensoriske elementer, som bilder, lukter, stemmer, tanker,
følelser og fysiologiske reaksjoner. Varme
minner er forbundet med intense følelser av
skrekk og hjelpeløshet, som om traumet
skjedde her og nå.
– Målet med behandlingen er å hjelpe klientene til å lagre varme minner i et kaldt
format, slik at de kan huske på en kontrollert måte, uten å få fysiske reaksjoner.
Dr Smeir synes det er flott at Bibelselskapet

– Jeg tror kirkene kan ta en ledende rolle her,
sier han.

Livslinjen
På slutten av kurset kommer en sesjon som
deltakerne både har sett frem til og gruet
for. De skal lage hver sin livslinje, illustrert
med et langt, tykt tau som de skal legge
blomster og steiner langs.
Ayla har vært på kurs hos Bibelselskapet før.
Nå melder hun seg som frivillig for å vise de
andre hvordan det skal gjøres. Psykologen
Mary skal veilede Ayla gjennom prosessen.
– Blomstene symboliserer de gode hendelsene i livet. Steinene symboliserer de såre og
vonde. Størrelsen på blomsten eller steinen
viser hvor viktig hendelsen var, forklarer
Mary og ber Ayla gå helt tilbake til de første
barndomsminnene.
Ayla tenker seg om. Hun legger på en stein
til minne om kattungen som ble drept da
hun var seks år og en blomst som symboliserer en gave hun ble svært glad for. En stor
stein markerer sjokket da hun fikk vite at
faren hadde kreft, mens flere blomster blir
lagt på for å markere gode hendelser på
skolen og hovedrollen i et skuespill.

Steiner og blomster
I 1998 døde faren. Ayla beskriver dette som
en av de store krisene i livet.
– De neste årene kan jeg ikke huske noe
positivt. Jeg bar et stort ansvar for mamma
og søsknene mine.

Ayla legger på en stor stein.
Et par år senere tok livet en ny vending. I
2000 begynte hun å studere. Hun var hele
tiden blant topp tre på studiet. I 2005 møtte
hun mannen sin, og året etter giftet de seg,
forteller hun og legger på flere blomster.
Så kom krigen og steinene blir flere enn
blomstene på Aylas livslinje. Igjen nevner
hun bombingen av Universitetet i Aleppo.

Minner: De vonde opplevelsene dominerer som oftest minnet til mennesker som er traumatiserte i krig. Livslinjen blir en
påminning om at livet også har bydd på gode opplevelser.

– Hadde jeg vært litt sein til avtalen min den
dagen, ville jeg også blitt drept, sier hun.

Sterke følelser

– Dette skal vi bruke god tid til å snakke mer
om senere, sier terapeuten.

Dr Smeir takker for tilliten Ayla har vist
gruppen og sier at han ikke forventet at hun
skulle legge på så mange blomster på slutten
av livslinjen.

Senere samme uke på nyåret i 2013 ble Ayla
rammet igjen. En rakett slo ned like ved
hjemmet hennes. Eksplosjonen var voldsom. Hun unnslapp så vidt, men ble såret.

– Når et menneske er traumatisert, er det
oftest ikke i stand til å huske de gode tingene som skjedde, men det klarer du, sier han
anerkjennende.

– De to hendelsene sendte meg inn i en depresjon. Det skjedde så tett. Og det kom
oppå alt det andre som var vanskelig på
denne tiden. Pasientene som kom til behandling ble en stadig påminning om mitt
eget sjokk.

Ayla svarer at hun har brukt psykologiske
teknikker for egenterapi og opplever at
dette har hjulpet.

Enda en stor stein blir lagt på tauet.

Ayla legger enda en stor stein på tauet.
– Kan du huske noe som helst positivt fra
disse årene? spør terapeuten.
– Vi gikk ut på restaurant noen ganger, men
vi var hele tiden på vakt, klare til å kaste oss
under bordet hvis området ble bombet,
minnes hun.
– Men mastergraden i 2011 og doktorgraden
i 2015 var absolutt positive hendelser, sier
hun og legger på blomster.
– Og på slutten av 2016 var jeg med på å
starte et senter for funksjonshemmede
barn. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse, sier hun og legger to blomster på
livslinjen.

«Når et menneske er
traumatisert, er det
oftest ikke i stand til å
huske de gode tingene
som skjedde.»
Dr. Smeir

– Men til tross for dette velter det fremdeles
opp sterke følelser når jeg nevner hver enkelt hendelse. Jeg får svette og hjertebank,
sier hun.
De gangene Ayla har tatt ordet i plenum på
traumeseminaret, er det ofte vonde, dramatiske hendelser hun har fortalt om. Når
vi sitter og ser på livslinjen hennes, blir
bildet mer nyansert. Der er mange roser
blant steinene. Å hjelpe mennesker til å
huske de gode hendelsene er et viktig poeng
for Dr. Smeir.
Han gjør deltakerne oppmerksomme på et
annet sentralt poeng, nemlig at tauet,
livslinjen, fortsetter. Der er fortsatt plass til
mange opplevelser i livet.
Forhåpentlig kan Ayla heretter legge
på flest roser.

•
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Noen kvinner ender opp med å konvertere til kristendommen, men beholder skautet på –
for ikke å unødig provosere og gjøre situasjonen verre både for dem selv og familien.

Bibelsk
sjelesorg
Sjelesorg med utgangspunkt i Bibelen er til inspirasjon og trøst både hos
muslimske og kristne
flyktninger. Den syriske
flyktningen som vi møter i
dennne artiklen, Adriana, er
alene med fire barn. Hver
mandag kommer hun til
gruppen i den lokale kirken.
Ofte serveres det kaffe og
kvinnene spiser et måltid
sammen.
Gruppen er en ventil hvor
enkelte av deltakerne for
første gang tør å fortelle
blant annet om overgrep. I
Adrianas kirke har det til nå
blitt gjennomført ni slike
grupper siden 2018, og
fortsatt er det mange nye
kvinner som søker til kirken.
Mange av dem har
muslimsk bakgrunn.
Korona-krisen har også økt
etterspørselen etter bibler
og sjelesorg. På grunn av
pandemien er det portforbud i Jordan. Det rammer
flyktningene ekstra hardt
ettersom de dermed også
hindres i å arbeide og tjene
en liten inntekt som er
nødvenig for familien.
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Forandringens mulighet
Adriana måtte flykte med sin mann og fire barn fra Damaskus.
Hun mistet sitt land, sin bolig, sine venner og sin identitet. Men så
møtte hun et spesielt fellesskap.
Året er 2011. Krigen i Syria har akkurat
begynt. Adrianas mann, Muhammed, er
offiser i hæren og sendes ut på et to-ukers
oppdrag. Da han vender tilbake er han så
fortvilt over det han har opplevd at han sier
han ikke kan bli værende i hæren.
Muhammed flykter til Jordan.

Ingen aner lenger hva de neste
årene vil by på.

En dag fortalte noen at de hadde sett datterens navn svartelistet på et oppslag. Det
betydde i realiteten at de var fredløse. Da
pakket Adriana sammen det viktigste
familien hadde og byttet bolig.
– Like utenfor dørterskelen ble folk myrdet.
Kvinner og småjenter ble voldtatt, og vi var
i overhengende fare fordi mannen min ble
regnet for å være en forræder, sier Adriana.

– Vi pleide å si at mannen min var forsvunnet, men det gikk ikke lenge før de fleste fant
ut at han hadde desertert fra militæret, sier
Adriana.

Det neste året flyttet hun og barna fra sted
til sted, og til sist ble de smuglet ut av Syria
og endte opp i en liten treroms leilighet i
Jordan.

Mistanken om et slikt svik gjorde livet farlig
både for henne og barna. På det tidspunktet
gikk døtrene hennes ennå på skolen, og den
eldste av dem hadde akkurat begynt å
studere ved universitetet i Damaskus.

Det er her jeg nå befinner meg sammen
med Adriana og hennes fire barn. De hvite
plaststolene er bundet sammen med blå
hyssing, for når varmen setter inn om
sommeren blir stolbeina myke at de synker

sammen. Selv har jeg fått en velpolstret
brun lenestol å sitte i.
Adriana er tidlig i 40-årene. Hun virker klok
og velutdannet. Flere ganger understreker
hun viktigheten av kunnskap og utdannelse. Hun har selv gått på universitetet, og
nå bruker hun den kunnskapen som mentor
for sine tre eldste døtre. For nå er hun nemlig både mor og far for barna. De jordanske
myndighetene har internert Muhammed i
en leir og han kan derfor sjelden komme på
besøk, bare når han får utgangstillatelse.
Det er krevende for Adriana å være alene
med barna og samtidig skaffe litt inntekt å
leve av. Heller ikke rasjonene fra FN og
Bibelselskapet holder en hel måned. Og så
skal det betales husleie, men heldigvis er
husverten forståelsesfull.
– Ingen vet hva framtida vår vil bringe.
Jentene har avsluttet utdannelsen, men de
får ikke jobb. Det er bare den yngste av
døtrene mine som fortsatt går på skolen.
Det eneste som er sikkert er at vi aldri kan
vende tilbake til Syria. Jeg kommer aldri
hjem igjen, sier Adriana.

Et sikkert sted
I nabolaget er det en kristen kirke, og for et
par år siden begynte Adriana å komme
dit – mest for å få medisiner og nødhjelp.
Der støtte hun på et par andre kvinner som
underviste i bibelsk sjelesorg. De fortalte at
flyktningkvinnene i kirkens sorggruppe
hadde mulighet til å dele alle sine følelser og
å få hjelp til å håndtere vonde tanker.
– De understreket også at man i gruppa
kunne tale fritt og åpent i et fortrolig rom.
Og det viste seg at man kunne, sier Adriana.
Hun lyser opp idet hun begynner å fortelle
om de 20 kvinnene hun møter hver mandag
ettermiddag.
– De lyttet til meg. Vi kunne dele tankene
våre uten at noe av det det vi sa ble spredt
videre.
Adriana kjenner seg igjen i historiene som
beskrives i tekstheftet om bibelsk sjelesorg
som brukes av kvinnegruppen. Hun slår ut
med armene og ler av seg selv:
– Den måten flyktningene i disse historiene
reagerer på er akkurat som å se meg selv. De
andre i gruppen trøster meg, og jeg kjenner

meg alltid så nær Gud etter at jeg kommer
hjem fra disse ukentlige lyspunktene. Det
hjelper meg at jeg har fått en dypere forståelse av dybden i Guds kjærlighet.
Barna, som nå sitter i flokk rundt henne, vet
at hun er stresset og fortvilt over ubetalte
regninger og andre problemer som fortsetter å dukke opp, og svarer spontant;
– Mor er alltid i bedre humør etter at hun har
vært i kirken, da kjefter hun ikke og skriker
til oss. Vi vet jo at hun har mye å stri med.
Adriana trekker på smilebåndet og forteller
at hun også har hatt stor glede av pusteøvelsene de har lært på kurset. Når hun blir
sint, stopper hun opp og får orden på
temperamentet.
– Jeg har fått øye på en dør midt i mørket,
sier hun.
Og det har stor betydning for det ser ikke ut
til at situasjonen i Syria vil forandre seg med
det første. Det er nok å bekymre seg for.
Nylig ble også en av døtrene hennes alvorlig
syk.

Forståelse fremmer freden
Adriana har foreløpig vært taus om at hun
har funnet håp og trøst i Kristus, for de
fleste i nabolaget liker ikke det som foregår i
kirken. I Midtøsten er det mange fordommer mot de kristne. De kristne er under stigende press i Jordan, særlig i småbyene.
Mange kvinner blir overrasket når de opplever hvor kjærlig, nådig og barmhjertig den
kristne Gud er. Noen kvinner ender opp
med å konvertere til kristendommen, men
beholder skautet på – for ikke å unødig provosere og gjøre situasjonen verre både for
dem selv og familien.

«Vi

kommer
aldri hjem
igjen»
Sjelesorg
Bibelselskapet har utviklet
et bibelbasert sjelesorgmaterialer. Kompendiet har
Bibelen som utgangspunkt.
Der er to ledere av hver
sorggruppe, som består
mellom 10 og 30 kvinner.
Bibselskapet støtter den
praktiske gjennomføringen
av arbeidet, og har utarbeidet teksthefter og
undervisningsmateriell til
deltakerne.

Adriana har fått kraft og mot til å overlate til
Gud det hun selv ikke kan bære. Hun tror at
den kristne Gud er kjærlighetens kilde som
kan trøste og helbrede, ikke minst, når man
har tillit og mot til å dele smerten med andre. Hun understreker at hun vil fortsette i
sorggruppen, og også vil invitere dørene
sine til å delta.
– Jentene mine skal med i den neste sorggruppen som kirken nå er i ferd med at opprette for ungdommer. Jeg er overbevist om
at de vil trenge det, sier hun.

•
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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

Nabil Saad er en av de sentrale medarbeiderne i Bibelselskapet i Syria.

Ny framtid for Syria
Syrere med annen trosbakgrunn blir overveldet over hvordan de
kristne kan ha et så nært og personlig forhold til Gud. I møte med
Bibelselskapets utsendinger opplever mange å få et nytt gudsbilde.
Hvert år analyserer Bibelselskapet i Syria
behovene landet står overfor, og velger
deretter ut i hvilke områder arbeidet bør
konsentreres. I Damaskus og Aleppo er
befolkningskonsentrasjonen størst. Derfor
står alltid disse byene høyt på prioriteringslisten.
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I 2019 og 2020 har Bibelselskapet også
intensivert arbeidet i Jazirah-regionen, som
ligger i den nord-østre delen av Syria
mellom elvene Eufrat og Tigris. De største
byene der er Hasakeh og Qamishli.
– Tidligere hadde vi også et omfattende

arbeid i Raqqa, men på grunn av ISIS’
herjinger vil det ta tiår å gjenoppbygge byen,
og enda lenger tid før flyktningene vender
tilbake – om de noensinne kommer til å
gjøre det, sier Nabil Saad som er prosjektleder i Det syriske bibelselskapet.
Syrernes prøvelser var dessverre ikke over
etter at ISIS var nedkjempet. Da Tyrkia
invaderte de nordlige delene av Syria i
november ble hundretusener av mennesker
fordrevet. Mange av dem lever nå som flyktninger i byene Hasakeh og Qamishli.
– I samarbeid med kirkene har vi likevel
klart å nå ut til dem med bibler, barnebibler,
kalendere og annet kristent materiell, forteller Nabil.

Møter med mennesker
Nøkkelpersoner fra kirkene bistår i distribusjonsarbeidet, og responsen fra befolkningen er overveldende. Mange forteller at
de blir møtt med enorm takknemlighet:
«Det er alltid godt å motta nødhjelp og
matrasjoner, men det er annerledes å motta
en gave direkte fra Jesus - Guds eget hellige
ord. Hvordan kan vi takke dere for å bringe
oss håp og framtidstro?»
En familiefar uttalte: «Alle oss i familien har
nå opplevd å bli velsignet. Takk for at dere
hjalp oss å finne fram til skriftsteder i
Bibelen som rettet seg direkte til oss. Jeg vil
aldri glemme da du ba for hver og en av oss.
Da visste vi at det måtte være den sanne
Gud som hadde sendt deg. Etter dette har alt
forandret seg i hjemmet vårt.»
Krigene i Syria har bidratt til interne flyktningstrømmer som gjør at de ulike folkegruppene nå lever langt mer blandet enn
tidligere. Det eksisterer fortsatt barrierer
mellom folkegrupper og ulike trossamfunn,
men samhandling og sameksistens kan
gjøre motsetningene enklere å overvinne.
– Vi tror at en virkning av dette vil være at
nye naboer bringes tettere til hverandre.
Dette ser vi på som en videreføring av
arbeidet inspirert av Jesus og apostlene, og
en åpning for oss til å nå lenger ut med
evangeliet, selv om det betyr hardt arbeid,
sier Nabil.

«Først var vi nesten sjokkerte over at dere
kom for å besøke oss, men snart innså vi at
dere var våre beste venner. Vi opplevde at
Bibelen snakket til oss om Gud på en ny og
svært tydelig og kraftfull måte. Mest oppsiktsvekkende var det likevel da vi ba
sammen – og du snakket med Gud som om
du virkelig kjente ham. Har de kristne
virkelig et så nært forhold til Gud?»

Bibelselskapet er for alle
– Ved å gi dere disse innblikkene i arbeidet
har jeg ønket å formidle at vi forsøker å nå
fram til ulike folkegrupper, og til alle dem
som søker den sanne Gud, forteller Nabil.
For at de bibelske tekstene skal snakke
tydelig til hver og en, har Bibelselskapet
forsøkt å gjøre dem så «syriske» som mulig –
slik at leseren kan oppleve et forståelig budskap om en nærværende frelser som går i
våre gater, enten der er i Aleppo, Damaskus,
Qamishli eller i Hama.

«Gjennom yrket mitt har
jeg ofte samarbeidet med
folk med annen trosbakgrunn, men jeg har aldri
forsøkt å dele Guds ord
med dem. Denne gangen
var vi frimodige. I korte

En av våre medarbeidere med ansvar for
Bibelselskapets ungdomsarbeid uttalte
nylig:

ordelag fortalte vi

«Jeg har aldri opplevd så mange unge mennesker som er blitt frarøvet livsmot og fremtidshåp. Derfor søker mange av dem nå til
oss – og vi forsøker også å nå dem.»

levd å få nåde og barm-

Avhengige av vår støtte

andre. Det var fantastisk å

Uten hjelp fra internasjonale bibelvenner
vil arbeidet i Syria stoppe opp.

se hvordan de lyttet og

– Når vi sier at vi ønsker å nå «alle» mener vi
at arbeidet vårt skal være altomfattende.
Det betyr at vi har en stor oppgave foran oss,
understreker prosjektlederen.

møtte var for evangeliet.

Det trengs mange bibler og det er behov for
barnebibler og annet kristent resursmateriell for ulike aldersgrupper. Traumearbeidet
må fortsette – og med tilstrekkelige ressurser vil vi kunne bringe svært mange mennesker til Gud.

at vi kunne snakke så lett

– Vi opplever nå hvordan Jesus har blitt
levende blant nye folkegrupper i vårt land.
Vær med oss i deres bønn om at dette skal
fortsette. En gave til bibelarbeidet i Syria
kan gi tifold tilbake, sier Nabil.

•

hvordan vi selv hadde opphjertighet fra Gud, og at vi
nå ønsket å dele dette med

hvor åpne menneskene vi
Etter å ha bedt sammen
ble mange overrasket over
og fritt med Gud. De opplevde også at Gud hadde
kommet nær dem på en
helt ny måte.»
En av Bibelselskapets
støttespillere i Syria

Den kristne Gud er så nær oss
En familiefar i Damaskus uttalte det slik:
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Satser på Norge
BibleProject har allerede
oversatt ressurser til
språk som spansk, tysk
og russisk. Nærmere 40
ulike organisasjoner og
personer i Norge har
over årene arbeidet for å
få til en norsk oversettelse av materialet.
På grunn av det store
påtrykket fra lille Norge,
vedtok styret for
BibleProject å gjøre
norsk til et satsingsområde. De ni første videoene publiseres i løpet av
høsten 2020.
I forlengelsen er det
ønske om å oversette
hele serien, bestående av
73 videoer med både
bok- og temapresentasjoner, til norsk.

BibleProject oversettes
til norsk
BibleProject er en omfattende produksjon av korte animerte filmer
som med høy faglig og kunstnerisk kvalitet presenterer store deler
av den bibelske fortellingen. Materialet er utviklet av et non-profit
animasjonsstudio i Portland, USA.
Anerkjent bibelsk ressursbank
kommer på norsk:
– Målet er å levendegjøre Bibelens store fortelling og formidle kunnskap og inspirasjon
i møte med tekstene, sier Bibelselskapets
generalsekretær Paul Erik Wirgenes.
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Fra 2014 og fram til i dag har BibleProject
banet vei for en ny måte å formidle Bibelens
store historie med fortellingen om Jesus i
sentrum. Det er til nå utviklet over 140
videoer, og millioner av brukere har latt seg
inspirere av deres topp moderne fortellerkunst kombinert med dyp teologisk innsikt.

og bruk av Bibelen som sentral målsetting
er det med forventing og glede vi nå går inn i
dette arbeidet, sier Paul Erik Wirgenes.
Bibelselskapets bibelbrukskonsulent Hans
Johan Sagrusten er knyttet til prosjektet
som språkrådgiver og teologisk konsulent.
Sagrusten har lang erfaring fra
Bibelselskapets oversettelsesarbeid, og har
også tidligere arbeidet med tegneserier og
animasjon.

Innsamlingsarbeidet pågår
Bibelselskapet vil også stå for koordineringen av innsamlingen til prosjektet. Det er
allerede gitt løfter om gaver på halvannen
millioner kroner. For å få oversatt og tilrettelagt «Les Skriften-serien» med 73
animerte videoer må det samles inn 2,5
millioner. Dette arbeidet er nå godt i gang.

Felleskirkelig samarbeid
Mange norske aktører har vært i kontakt
med BibleProject for å få oversatt og animert dette materialet til norsk. De siste
månedene har det vært et felleskirkelig
samarbeid med Norges Kristelige Studentog Skoleungdomslag med deres generalsekretær Karl Johan Kjøde i førersetet. Det
er startet en innsamling til arbeidet og inngått nødvendige avtaler med BibleProject.
Bibelselskapet overtar nå den koordinerende rollen i prosjektet, med rådgiving for
oversettelse og språkbruk, og med fokus på
å sikre bibelbruk og teologisk bredde.

Kostnadene knyttet til
oversettelsen er anslått
til 2,5 millioner kroner.
For en enkelt organisasjon eller menighet er

Videoene vil være gratis tilgjengelige og kan
tas i bruk av alle som ønsker. De egner seg
svært godt til bibelgrupper, som en del av
forkynnelsen eller som bibelleseplan, og
fungerer over hele aldersspekteret.
Materialet er allerede godt kjent blant
mange i Norge, og Bibelselskapet ser det
som en viktig strategisk rolle å spre ressursene til nye grupper i samfunnet.

dette mye penger, men

En ressurs for skolene

formidling på lang tid,

– Vi håper at videoene også kan bli en ressurs for skolene. Videoene er undervisende
og informative, uten å bli forkynnende.
Materialet faller godt inn i det nye læreplanverket, sier Wirgenes.

sier generalsekretær i

med et felles løft er det
mulig.
– Dette vil bli den viktigste, største og mest
samlende satsingen
innen visuell evangelie-

Bibelselskapet Paul Erik
Wirgenes (bildet).

– I en tid der digitale ressurser etterspørres
og blir viktigere for alle aldersgrupper dekker BibleProject dette behovet perfekt. I
Bibelselskapets digitale satsing passer det
som hånd i hanske, sier Helene Fagervik,
avdelingsleder for bibelbruk i Norge.

•

– BibleProject samsvarer godt med
Bibelselskapets mål og visjoner. Som en
økumenisk organisasjon med oversettelse
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Vi trenger din hjelp
På tross av at store deler av den kristne befolkningen er drevet på
flukt, opplever Bibelselskapet nå en enorm etterspørsel etter bibler.
– Den er tidoblet sammenliknet med før krigen, forteller generalsekretær George Andrea i Det syriske bibelselskapet.
For å opprettholde driften og sikre tilgangen på bibler og nødvendig
materiale er det nasjonale Bibelselskapet avhengig av hjelp utenfra.
Derfor ber vi nå om din støtte.

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

