Nye Bibelfilmer
Visste du at Bibelselskapet tilbyr gratis
filmer laget til Bibelens bøker?
BibleProject er en omfattende
produksjon av korte animerte filmer
som med høy faglig og kunstnerisk
kvalitet presenterer store deler av den
bibelske fortellingen. Filmene hjelper
oss å forstå Bibelen bedre.

Filmene animeres i Oregon (USA), og er
sett av millioner. Nå kommer de på
norsk. Hver bok i Bibelen får filmer som
forklarer i tiden fremover.
Lukas-serien
består av ni filmer fra Lukas og
Apostelgjerningene. Lukas har skrevet
begge bøkene, og sammen utgjør de et
samlet verk som forteller om hva Jesus
sa og gjorde, og hvordan den tidlige
kirken ble til.
Du finner filmene på:
https://bibel.no/ombibelen/bibleproject/bibleprojectoversikt

Les Bibelen
er en serie med forklarende film til
hver bok i Bibelen. Se
oversiktsvideoen om Det nye
testamentet. Videoen forklarer den
litterære oppbygningen i hele Det
nye testamentet og viser hvordan
disse bøkene fører historien fra de
hebraiske skriftene videre.
Noen presentasjoner:
Overblikk: Lukas 1-9
Overblikk: Lukas 10-24
I Lukasevangeliet når historien om
pakten mellom Gud og Israel sitt
klimaks gjennom Jesus, og han
kunngjør de gode nyhetene om
Guds rike til både fattige og rike.
Du finner presentasjonene på:
https://bibel.no/ombibelen/bibleproject/bibleprojectles-bibelen-serien#det-nyetestamentet

Vil du ha
Dagens bibelord
gratis som e-post?
Gå til bibel.no

https://bibel.no/ombibelen#dagensbibelord-paa-dittnettsted

Han ble kristen da han leste en barnebibel,
nå er han erkebiskop!
13 år gammel fikk han låne den blå barnebibelen av en klassekamerat. Han leste
den gjennom på to dager før han måtte levere den tilbake. Dette ble et vendepunkt i
hans liv. Etter det ble han ikke ferdig med bibelhistoriene, troen vokste og fire år
senere startet han på studier for å bli prest. Nå er Yevstratiy Zorya erkebiskop i den
ukrainsk-ortodokse kirken. Han takker bibelvenner i Norge for alle barnebiblene
de har sendt opp gjennom årene:
– På en fredskonferanse i Oslo i 2016 skjønte jeg at bibelvenner i Norge hadde sendt
mange tusen barnebibler til Ukraina. Takk til norske bibelvenner for deres trofasthet med
å sende Den blå barnebibelen og andre bibelbøker til Ukraina. Det er omtrent tretti år
siden Det Norske Bibelselskap startet sin ”Bibelbro til Øst”, ved sovjets fall og åpningen av
Østeuropa. Takk for bibelgavene. Vi trenger fortsatt bibler. Hver generasjon må vinnes for
evangeliet. Fortsett å sende den blå barnebibelen og andre bibler, vi trenger det like mye
som før.
Tekst og foto: Dag K. Smemo
Kiev 14. mars 2018

Billedtekst:
Som 13-åring fikk han låne ”Den
blå barnebibelen”. På de to
dagene han lånte boka leste han
de fem hundre sidene. Det han
leste forandret livet hans, nå er
han erkebiskop i den ukrainskortodokse kirken.
Tekst og foto:
Dag K. Smemo, Kiev 2018

Vil du gi en gave til bibelarbeidet
i Ukraina, send din gave til:

Gavekonto: 3000.16.16869
VIPPS: 94418

Bibeldagen 13. februar
Bibeldagen er menighetenes årlige
feiring av Bibelen, og en anledning til å
rette oppmerksomheten mot
bibelmisjonsarbeidet i verden.
På denne dagen:
•

•
•

•
•

Feirer vi det Bibelen betyr, og
har betydd, for oss i Norge,
som kirke, folk og land.
Gir vi vår gave til land der
Bibelen ikke er like lett
tilgjengelig som hos oss.

Ber vi for bibelarbeidet ute og
hjemme.

Bibeldagen 13. februar
På Bibeldagen 2022
kan vi få støtte de kristne i Ukraina.

I Ukraina står Bibelen og
Bibelselskapets arbeid i en særstilling.
Øst i landet herjer en krig som tar liv
og etterlater mennesker i fortvilelse og
nød. Stadig flere ukrainere søker til
kirkene, og etterspørselen etter bibler
er stor. Bibelselskapet forsøker å
imøtekomme de mange henvendelsene
fra sykehus, skoler, militæret og andre
institusjoner i samfunnet – alle vil ha
bibler.
Etter murens fall på begynnelsen av
1990-tallet ble det etablert
bibelselskap i alle landene som
tidligere lå bak jernteppet. I dag ser vi
hvordan bibelarbeidet har bidratt til
vekst, forsoning og utvikling i denne
delen av Europa.
«Bibelen forandret landet vårt», sier
kirkeledere i dag om den store
bibelspredningen som har skjedd.

Billedtekst:
Skolebarn i Lviv i
Ukraina viser stolt
fram de blå barnebiblene de har fått
som gave fra
bibelvenner i Norge,
formidlet av Det
Norske Bibelselskap.
Foto: Dag K. Smemo,
mai 2015

