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År 2014 presenterar Bibelsällskapets temamaterial bibelarbetet
i två sinsemellan mycket olika länder, Kambodja och Vietnam.
Målet för de lokala bibelsällskapens och Förenade Bibelsällskapens samarbete är att möta kyrkornas och församlingarnas
bibelbehov i dessa länder. Det innebär översättning av Bibeln,
även till minoritetsspråken. Det innebär att publicera och ordna
distributionen så att ordet fås ut till alla. Också till dem som inte
själva har råd att köpa det. Det innebär att läskunnighetsprogram inleds där barn och vuxna inte har haft möjlighet att lära
sig läsa och skriva.
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På sidorna i häftet Dropparna från Mekongfloden berättar kambodjaner och vietnameser själva hur tårar av sorg och glädje fallit
om vartannat i deras liv mitt i osäkerhet och krig. Hela nationens
framtid har på ett ögonblick spolats bort under skräckväldet
på samma sätt som monsunregnen piskar bort skriften på ett
rispapper. Att bygga upp något nytt och förtjäna sitt levebröd
kräver svett och arbete. För många innebär det ett ändlöst slit
i vattnet på risfälten eller i människomyllret mitt i stadens puls.
För vissa innebär det att flytta till grannlandet i hopp om ett
bättre liv. Även om inte alla av dem skulle ha möjlighet att fritt
välja sin religion, har Bibeln på deras eget språk och läskunnighet mitt i livets utmaningar förändrat deras liv och gett en
riktning för framtiden.
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År 2014 är också ett år med församlingsval. Årets tema, som
Bibelsällskapet är med och förverkligar, är Tro på det goda. I
Bibelsällskapets arbete blir det goda synligt då en kambodjansk
ung människa tack vare sin läskunnighet får en studieplats och
då Bibeln på det egna språket öppnar hoppfullhetens perspektiv
i invånarnas liv i en vietnamesisk by.
Berättelserna i det här häftet innehåller tips på vad man kan
reflektera över och för grupparbete. En del av berättelserna
finns på en minnessticka, vilket stöder grupparbetet eller hjälper
dem som inte kan läsa tryckt text. Församlingarna kan använda
materialet i planeringen av bibelsöndagen och under hela året
i arrangemang inför olika evenemang. Det kan också utnyttjas
vid smågruppssamlingar och i skolornas internationaliseringsfostran. Materialet finns från februari 2014 på vår webbplats:
http://www.piplia.fi/seurakunnille/vuositeema.
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Grafisk planering Anu Tuomainen
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Temamaterialet finns på minneskortet
innanför bakpärmen.
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Länderna invid Mekongfloden är mycket olika varandra.
I Vietnam finns en stark kristen befolkningsdel, varav största delen
Utan översättningsarbete och läskunnighetsundervisning
förstår människor inte skriven text, konstaterar Arun
Sok Nhep, ledare för Bibelsällskapen i Kambodja, Laos
och Vietnam.

är katoliker. Därför är kristendomen inget nytt för dem, även om
80 procent av dem är religionslösa. Däremot är Kambodja och Laos länder där merparten av befolkningen är buddhister.

Kambodjas Bibelsällskap

Bibelarbetet inleddes år 1892 i Kambodja och den första Bibeln
på khmer blev färdig år 1954. Bibelsällskapet grundades år
1968. Samma år inleddes översättningsarbetet för att revidera
Bibeln. Pol Pots maktövertagande satte dock stopp för projektet. Översättningsarbetet fortsatte år 1993, då kyrkorna
åter fick verka fritt. Hela Bibeln blev färdig år 2005.
För närvarande kan bibelöversättningsprojekt, publicering och
distribution utföras fritt i Kambodja. Kambodjas Bibelsällskap
har ett kontor i Phnom Penh och två distributionscenter, det
ena i huvudstaden och det andra i Siem Reap. Det finns tio
bibelaffärer runtom i landet. Även läskunnighetsprojekt kan
fritt drivas i varje hörn av landet, så länge det sker inom lagens
gränser. Det finns ett stort behov av läskunnighetsarbete i
synnerhet på den kambodjanska landsbygden.
Man vill inspirera de unga att gå med i Bibelsällskapets
arbete. Varje år ordnas det en gospelkonsert i Phnom Penh,
dit ungdomar kan komma för att be tillsammans. Samtidigt
får de höra om Bibelsällskapets arbete och uppmuntras att
läsa Bibeln.

Bibelsällskapet i Vietnam
text: Anne Haverinen

Bibelsällskapen
i Mekongområdet
– På det här området måste vi vara ytterst försiktiga i vårt
arbete, eftersom vi inte vill skapa problem i samhällena. Vi
arbetar med låg profil och försöker möta kyrkornas bibelbehov, säger Arun Sok Nhep, ledare för Bibelsällskapen i
Kambodja, Laos och Vietnam.
I dessa tre länder märks den kommunistiska ideologins
inflytande. Fattigdomen är ett stort problem. Dessutom
talas över 200 olika språk i det område som sträcker sig
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från Kambodja till Kina. Även analfabetismen är utbredd.
Därför inbegriper Bibelsällskapets bibelarbete förutom att
översätta, publicera och distribuera Bibeln, i hög grad även
läskunnighetsprogram. – Utan översättningsarbete och undervisning i läskunnighet förstår människorna inte vad som
står skrivet och Bibeln förblir en tom bok för dem, konstaterar
Arun Sok Nhep.

I Vietnam inleddes bibelarbetet redan år 1890. Den första
Bibeln på vietnamesiska gavs ut år 1926. Vietnams Bibelsällskap grundades år 1966 i Saigon (nuvarande Ho Chi Min
City), i Sydvietnam. Kriget i Vietnam tog slut när kommunisterna avgick med segern i april 1974. Ett år tidigare hade de
protestantiska och katolska kyrkorna kommit överens om
att inleda ett nytt översättningsprojekt. Till följd av kriget
stängdes Bibelsällskapets kontor och verksamheten låg
nere i mer än 15 år.
Först på 1990-talet togs bibelarbetet upp på nytt och trycktillstånd för Biblar beviljades i Vietnam. Bibelsällskapet registrerades år 2011. Kontoret finns i Hanoi i norr. Bibelsällskapets

verksamhet begränsar sig till publicering och försäljning av
Biblar via bokhandlar och kyrkor.

Förenade Bibelsällskapens bibelarbete i Vietnam

Förenade Bibelsällskapen svarar för projekten för bibelöversättningar till de 53 minoritetsspråken i Vietnam. Utmaningarna
i bibelöversättningsarbetet är stora och därför utförs arbetet
ekumeniskt med flera samarbetspartner. Den katolska kyrkan i
Vietnam är den största enskilda aktören i översättningsarbetet
och således en viktig partner för Förenade Bibelsällskapen.
Att arrangera bibeldistributionen ligger likaså på Förenade
Bibelsällskapens ansvar. Således betjänar man dem som inte
själva har råd att köpa en Bibel. Det finns också planer på att
starta ett läskunnighetsprogram i Vietnam. Avsikten är att
fortsätta med det projekt som startats bland vietnamesiska
invandrare i Kambodja.
Arun Sok Nhep känner väl till de speciella utmaningarna i
området. Han anser att det är viktigt att stärka Bibelsällskapens arbete för att kyrkor och nya kristna ska kunna betjänas
allt bättre. – Vi är inte här bara för att sälja Biblar. Vi har en
uppgift att fylla för att människorna också ska förstå Bibeln.
Vi behöver partner till detta arbete, vi behöver kristna vid vår
sida, är hans hälsning till Finland.

Katolska kyrkan i Vietnam
zz på 1600-talet missionsarbete av jesuiter
zz det latinska alfabetet infördes på 1700-talet 		

som ett resultat av det katolska missionsarbetet
zz det femte största katolska samhället i Asien, 		

ca 6 miljoner medlemmar, knappt 7 % av befolkningen
zz katolsk översättning av hela Bibeln, reviderat 		

Nya testamente med förklaringar, Gamla testamentet
med förklaringar under arbete
zz har tryckt 2 miljoner Nya testamenten som pocketbok,

80 000 Biblar med förklaringar
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– Vi förhandlade med de byäldste om att starta en läskunnighets
grupp. Vi använder Bibelsällskapets läskunnighetsmaterial och
undervisningsprogram. Deltagarna lyssnar på texten ur läseboken
och sedan går läraren igenom bokstäverna en åt gången. Eleverna
har fullt upp med att lära sig, eftersom alfabetet på khmer är världens längsta, hela 74 bokstäver. De studerar läskunnighet en gång
i veckan, berättar Maran. – Det finns elever i alla åldrar. Nu har vi
redan två nivåer, nybörjare och längre hunna.

Text: SATU toukkari

Nyttan av läskunnighet

Maran berättar om ett större utvecklingsprojekt som involverar
läskunnighet. – Eftersom det inte finns läkare här, undervisar vi
människorna i första hjälpen och förebyggande av sjukdomar. När
de lärt sig läsa kan människorna också läsa den information vi ger
om människohandel och hiv och lär sig hur de ska förebygga dem.
De kan läsa i dagstidningar om vad som händer i Kambodja och
resten av världen.

Hul Kol Thida, medarbetare i Kambodjas Bibelsällskap,
reser runt till församlingarna i provinserna och förhandlar
med de lokala pastorerna om att starta läskunnighetsgrupper. Bild 2: Medarbetaren Maran i organisationen
World Relief tycker att det är viktigt att människorna
kan få information om hur människohandel och hiv kan
förebyggas när de lärt sig läsa.

Läskunnighet i djungeln
Där vägen upphör, tar en lerig stig vid. Byn mitt i skogen kan
nås endast till fots eller med moped. Officiellt finns byn inte.
Och eftersom byn inte är officiellt registrerad, saknar den
allt – hälso- och sjukvård, skolor och vägar.

piska fuktiga hettan närmar sig 40 grader. Min kambodjanska
arbetskamrat sitter avslappnat på den skumpande mopedens
pakethållare och fingrar på sin mobiltelefon. Det är inte första
gången han rör sig i dessa förhållanden.

Det finns även andra liknande samhällen i området. Genom
illegala avverkningar röjer människor skog till åkrar och grundar
nya byar. – Människorna här är fattiga och måste arbeta hårt
för sitt levebröd, konstaterar Maran, en arbetare i biståndsorganisationen World Relief som verkar i området.

– Jag besökte området redan i slutet av 1990-talet, när inbördeskriget hade tagit slut. Det fanns byar bara invid en större
väg. Det var onaturligt tyst överallt. Människorna var rädda för
gerillasoldaterna och vågade inte röra sig ute på vägarna. Här
fanns redan då församlingar som vi samarbetade med, berättar
Hul Kol Thida, projektarbetare från Kambodjas Bibelsällskap.
Kambodjas Bibelsällskap inledde läskunnighetsarbete år 2003.
Thida reser runt till församlingarna i provinserna och förhandlar
med de lokala pastorerna om att starta läskunnighetsgrupper.

Med moped ut i skogen

Resan till byn avverkas bakpå en moped. De värsta stenrösena,
spångarna och djupaste lerpölarna rundar vi till fots. Den tro6 Droppar

Skräckväldet under Pol Pots era och det utdragna
inbördeskriget lade landets infrastruktur i ruiner,
även utbildningssystemet. Analfabetism förekommer fortfarande allmänt bland både barn och
vuxna i synnerhet på landsbygden. Långt ifrån alla
barn går i den offentliga skolan eller om de går
lär de sig inte läsa ordentligt där. Flera kvinnor än
män är analfabeter. Det finns ett enormt behov
av läskunnighetsarbete. ¬
Bibelsällskapet tillhandahåller läskunnighetsböcker, ljudinspelningar, mp3-spelare och utbildning för lärare. På den första nivån lär man
sig i huvudsak endast bokstäver och att läsa, på
fortsättningsnivån även att skriva och grammatik.
Ett tak i det gröna
Mopedfärden är över när vi anländer till en gräsbevuxen skogsglänta, där man har uppfört ett
bastant skyddstak, samhällets ”byahus”, där även
läskunnighetsgrupperna samlas. Små stigar leder
fram till platsen från flera håll. Ur skogens skydd
kommer barn och vuxna, små och stora hit för
att lära sig läsa. En av pojkarna kommer till och
med ledandes en ko i ett rep. En herde känner
sitt ansvar.
Samarbetspartner i Bibelsällskapets läskunnighetsprojekt är framför allt kyrkor och kristna
organisationer. Här i Veal Veng-området är det
biståndsorganisationen World Relief som är läskunnighetspartner.

Maran berättar om utmaningarna i upplysnings- och utbildningsarbetet. – Det är svårt att nå de mest avlägsna byarna längs de dåliga
stigarna, speciellt när det är regntid. Under såningstiden måste vi gå
ut på åkrarna och bjuda in människor att komma och lära sig tillsammans med oss. Det är ibland svårt att få barnen samlade, eftersom
de är ute i skogen och letar efter frukter som de kan sälja. Ibland
har alla redan gått hem när läraren kommer till platsen.
Min önskan är att de alla ska lära sig läsa även Bibeln. Vi ger ett
Nya testamente till dem och hoppas att de ska få lära känna Gud
genom det.
På vår besöksdag är läskunnighetsgruppen samlad. Efter timmen vill
alla komma med på en gemensam bild innan de skingras längs stigarna
och försvinner i skyddet av det höga gräset och den lummiga skogen.

REFLEKTIONER KRING LÄSKUNNIGHET • aktivitet
1. Ledaren skriver t.ex. följande roller på lappar: Ett 12-årigt barn
som inte kan läsa, en vuxen som inte kan läsa, en människo
handlare, en läskunnighetslärare, en tjänsteman, en jordbrukare,
en präst, en turist, en 19-årig brud, en grönsakshandlare.
2. Gruppen delar in sig i smågrupper på 4–7 personer.
Alla tar en lapp med en roll ur korgen. Fundera utifrån den
egna rollen på följande ordpar med anknytning till läskunnighet:
Läskunnighet – informationsförmedling / Läskunnighet – sjukdom, hälsa
Läskunnighet – arbetsliv / Läskunnighet – utbildning
Läskunnighet – människohandel / Läskunnighet – Bibeln, församlingen

3. Gruppen väljer till slut en roll utifrån vilken den gör ett litet
drama om ett av läskunnighetsordparen.
4. Vi tittar tillsammans på varje grupps framförande. Allmän diskussion där man kan dela med sig av vilka känslor och
tankar den egna rollen och läskunnighetsfrågorna väckte.
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Vo Hoang Nam vet att det är bra att kunna läsa och skriva när man ska skaffa levebröd åt familjen. .

bodja. Jag blev kristen redan som ung. Jag studerade till präst i
Vietnam. Jag ville ändå komma tillbaka hit till provinsen Siem Reap.
Jag upplever mitt arbete som Guds kallelse att betjäna vietnameserna
i Siem Reap och byarna som flyter på floden Tonle Sap.
– Jag hörde om det kambodjanska Bibelsällskapets läskunnighetsprogram från pastor Lim, som är Bibelsällskapets kontaktperson
här. Han gav mig läroböcker och en mp3-spelare som jag behövde
för undervisningen. Det störde inte folk att materialet är kristet, de
vill bara lära sig.
Undervisningen ges kvällstid, eftersom människorna är upptagna i
sina arbeten på dagtid. Vietnameserna förtjänar sitt uppehälle till
exempel genom att sälja kaffe, majs eller begagnade kläder. Vissa
kör tuk-tuk. Pastor David har märkt att läs- och skrivfärdighet på
khmer avsevärt förbättrar deras möjligheter att få bättre betalt
arbete. Språkfärdigheter öppnar även en möjlighet till yrkesstudier.
– Även i det dagliga livet är det till stor nytta att kunna khmer. Det
blir lättare att resa och sköta sina ärenden hos myndigheterna. Och
när människorna lär sig läsa, förbättras också deras uttal.
David har en dröm. – För tillfället är vi bara två pastorer som undervisar. Jag hoppas att mina nuvarande elever i framtiden blir ledare
för nya grupper, eftersom behovet av fler läskunnighetsgrupper är
stort. Vi planerar att starta grupper till och med 60 kilometer härifrån.

Verktyg behövs

Text: Anne Haverinen

I främmande land
Vietnameser har under århundraden av olika skäl förflyttat
sig till den kambodjanska sidan. Ibland har de kommit som
befriare, ibland som erövrare, ibland åter som flyktingar
eller invandrare i hopp om en bättre framtid.
Alla vietnameser som slagit sig ner i Kambodja har inte medborgarskap i landet, vilket innebär att de står utanför de
medborgerliga rättigheterna. Århundraden av fientligheter
lever fortfarande kvar inom människorna och försvårar vietnamesernas liv idag. En del av vietnameserna talar khmer, men
kan inte nödvändigtvis läsa eller skriva det.
Ändå tror många på en bättre morgondag och har inte gett
upp. Majshandlare Vo Hoang Nam förde sin familj till staden
Siem Reap i Kambodja för ett och halvt år sedan. Efter vissa
inledande svårigheter konstaterar han att livet är lättare än
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i hemlandet. – Jag drömmer om att få idka handel på riktigt
och kunna försörja min familj. Men först måste jag lära mig att
läsa och skriva khmer. Därför studerar jag i en läskunnighets
grupp tre kvällar i veckan, berättar Nam ivrigt i den lilla sal i en
vietnamesisk församling som förvandlats till en läskunnighetsklass. Genom de öppna dörrarna når regndroppar från det
smattrande monsunregnet ända in.

I det kambodjanska Bibelsällskapet är man medveten om vietnamesernas behov. Med stöd av läskunnighetsmaterialet på khmer
har även utarbetats ett material som lämpar sig för studier i vietnamesiska. Första delen av den vietnamesiska läskunnighetsboken
har redan tryckts. Nu pågår förberedelser för att dela ut den till
läskunnighetsgrupperna.
David tycker att materialet är bra. – Jag undervisar eleverna enligt
läsordningen i boken. Boken är väl uppbyggd för uttals- och skriv
övningar. Den är åskådlig och klar. Det är lätt att lära sig med hjälp
av boken.
– Vi är tacksamma till Kambodjas Bibelsällskap. Tack vare Bibelsällskapets material kan vi undervisa de vietnamesiska invandrarna i
att läsa och skriva på både khmer och vietnamesiska. Inget annat
hjälper dem lika mycket med att bygga upp en bättre framtid i det
nya hemlandet, konstaterar David till slut.

REFLEKTIONER
zz Varför kan någon bli tvungen att lämna sitt

hemland?
zz Vad är ofta annorlunda i det nya landet?
zz Vad allt behöver man språkkunskaper till?

Diskutera vad det betyder att kunna språk
och att kunna läsa.

SPRÅK- OCH LÄSFÄRDIGHETER • aktivitet
1. Ledaren skriver följande situationer på lappar:
en passökande
och en tjänsteman,
Språkoch läsfärdigheter,
aktiviteter en äggköpare
och ägghandlare, en kund och en taxichaufför, en
kund och en brädhandlare, en biljettköpare och
biljettförsäljare, en kund och en farmaceut, en person på läkarbesök på grund av hård huvudvärk, en
granne som klagar för en annan över att musiken
är för högt på, en ny granne bjuder på kaffe, en
kund med söndriga bilbromsar och en montör vid
verkstaden, en guide och en turist, som kommer
till kyrkan med bara axlar och knän.
2. Dela in er i par, varje par tar en lapp ur korgen
och uppför en pantomim över situationen på lappen för varandra. De andra ska försöka gissa vad
den handlar om.
3. Till slut diskuterar ni tillsammans vilka känslor
gissandet väckte i både de som framförde pantomimen och i åskådarna. Vilka likheter hittar ni
mellan språkkunskaper och pantomimerna?
David Viet har inte nöjt sig med att hjälpa de vietnamesiska invandrarna enbart med deras andliga behov
utan har även startat läskunnighetsgrupper för dem.
Vid hans sida hustrun Chhai Mong Hann.

Stöd för att bygga en framtid

Präst i församlingen är David Viet. Han nöjer sig inte med att
enbart hjälpa människorna med deras andliga behov. – Jag
startade läskunnighetsgrupper, eftersom jag såg så många
unga och vuxna vietnameser runtomkring mig som varken
kunde läsa eller skriva khmer. Vissa av dem kunde inte ens
vietnamesiska, erinrar sig David.
– Jag flyttade som barn tillsammans med min faster till KamDroppar 9

TeXT: SATU toukkari

Farligt att tro!
– En pappa ringde till mig och var arg: ”Jag
vill att ni lämnar tillbaka min pojkes själ.
Ni kristna har tagit den från honom!” Jag
berättar sanningsenligt för de unga kristna
vad som kan möta dem, men de ångrar sig
inte. Jag får även själv mordhot. Kristna
anklagas för att handla i strid med kulturen,
traditionerna och politiken, berättar pastor
Ngyuen.
I norra Vietnam innebär det oundvikligen svårigheter att bli kristen. Enligt pastor Ngyuen
är det lättare för vietnameserna att leva som
kristna än för dem som hör till de etniska minoriteterna. Det är svårt att dölja att man är
kristen i ett litet byasamhälle. I storfamiljer
tolererar man inte att någon rycker sig loss
från traditionerna kring tillbedjan av förfädernas andar. Dessutom ses kristendomen som
en amerikansk religion och således politiskt
tvivelaktig.
Unga är ändå öppnare för nya saker. Många
lämnar sina hembyar för att studera i städerna
eller arbeta i Malaysia. När de bor på annat
håll händer det att de omvänder sig till kristendomen. Kristendomen förändrar helt deras
livsstil, men att berätta de goda nyheterna för
hemfolket blir en press. Speciellt unga män
får känna av släktens och bybornas hån: du
är ingen man om du inte röker, dricker eller
spelar. Pressen kan till och med leda till våld
och förvisning ur byn.

Jag berättar sanningsenligt för de unga kristna
vad som kan möta dem, men de ångrar sig inte.
Jag får även själv mordhot. Kristna anklagas för
att handla i strid med kulturen, traditionerna och
politiken, berättar pastor Ngyuen.
De intervjuades namn har ändrats för att deras säkerhet
ska kunna garanteras. Även ortens och folkets namn har
avsiktligt utelämnats.
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– Trots svårigheterna ökar antalet kristna hela tiden. Jag hoppas
att situationen blir friare i framtiden. Vietnam måste öppna
sig utåt. Jag har själv försökt förhandla med myndigheterna
om mötesfrihet. Det är ännu inte möjligt, konstaterar pastor
Ngyuen.

Smittar tron?

En slingrande väg för upp i bergen och till bergsbyarna. På de
terrasserade fälten växer ris, majs och batat. Hus byggda på
stolpar skymtar fram ur den frodiga grönskan. På bygatan får
gästen en liten kontakt med byns vardag. En vattenbuffel står
lugnt mitt på stigen utan att bry sig om de förbipasserande.
En ankflock kilar snabbt förbi och någonstans gal en tupp.
Invid vägen skär en kvinna stora knippor med citrongräs, en
populär kryddväxt, för försäljning. Folk återvänder från fälten
med hackor på axeln.
Vår guide är Sam, en 26-årig ung man. Han ger oss en inblick
i livet hos ett av minoritetsfolken. Sam bjuder in oss i sitt hem,
ett typiskt grästaksförsett landsbygdshus byggt på höga stolpar. Under fönstret står ett husaltare. Sams far är shaman och
därmed också en respekterad person i byns hierarki.
– Jag arbetar med min far ute på fälten. Särskilt under skördetiden är det mycket arbete. Vi säljer ris och jordnötter. Under en
tid arbetade jag också i staden, i regeringens hälsovårdsverk.
Jag var med i ett projekt där man gav hälsorådgivning och
hjälpte fattiga familjer. När myndigheterna fick veta att jag är
kristen, blev jag uppsagd från mitt arbete. De var rädda att
jag skulle smitta kristendomen på de andra.
– Jag blev kristen för fem år sedan i Malaysia, där jag arbetade på en möbelfabrik. Jag tjänade pengar så att vi kunde
renovera vårt hus. I Malaysia träffade jag kristna. De kom och
talade och sjöng där fabriksarbetarna bodde. Till en början
var jag inte intresserad av vad de hade att säga, men jag gick
ändå till kyrkan. Jag ville ha kamrater och ville ha lite roligt
tillsammans med de vietnamesiska flickorna. Till slut började
det som pastorn sade beröra mig. I Malaysia blev jag kristen.

den och bjöd in alla sina grannar att titta på filmen. Sedan var
det ändå någon som angav mig för polisen och jag hamnade
i svårigheter.
– Jag berättade även för mina föräldrar om tron. Pappa lät sig
till och med övertalas att ta bort tavlorna med förfädernas
andar ur vårt hem. Pappa tycker att Bibeln är en bra bok,
även om den inte säger något om hur man planterar ris eller
sår majs. Också pappa såg på Jesusfilmen. Han motsatte sig
inte den heller. Svårigheterna började först på grund av min
farbror, eftersom han råkar vara en statstjänsteman. Farbror
började utöva påtryckningar på min pappa mot mig.

Hopp om frihet i framtiden

– Det finns ingen bibelöversättning till vårt eget språk. Någon
gång på 1970-talet översatte utländska kyrkliga arbetare
Markus och Johannes evangelium, men det är översättningar
enligt hur språket uttalas. Jag började själv översätta Bibeln
i hemlighet. Det är bara min kristna flickvän som vet om det.
Jag har redan ett utkast till översättningen av en bok. Jag vill
att människorna ska få höra evangeliet på sitt hjärtas språk.
Jag önskar att jag kunde få göra detta arbete fritt.
– Jag vet att det redan finns över tusen kristna i mitt folk. I
byarna kan vi inte samlas, eftersom det är förbjudet. Vi kan i
hemlighet träffas 2–3 personer åt gången, t.ex. på åkern, och
be och samtala där.
Varje vecka kör Sam med sin moped till staden, eftersom det
är lite friare där. Där finns också en liten kyrka. I staden har
Sam tillsammans med sin flickvän också gått i en bibelskola.
Om ett år hägrar examen. De unga drömmer förutom om
att bilda familj även om att arbeta som bibelöversättare och
präst. För de båda unga är tron en sak som de inte ger upp.
Berättelsen finns på minnesstickan.

REFLEKTIONER
zz

Frihet att tro, frihet att vara sig själv även i en grupp?

– Förut söp jag och gjorde en massa dumheter. Jag spenderade
pengar på vadslagning och kortspel. Det tog slut när jag började leva ett nytt liv. Det har skett en stor förändring i mitt liv.

zz Vad betyder det? Vilka tankar väcks? Hur fungerar det

Efter hemkomsten

zz Har du själv dolt din tro eller något annat viktigt i en

– När jag återvänt till Vietnam, skaffade jag kristna barnböcker
från Hanoi och delade ut dem i byarna. Många tyckte om
böckerna. Jag for runt med moped och ville berätta om den
kristna tron för alla. Videon Jesu liv har översatts till vårt språk.
Jag gav den åt min systers familj att titta på. De tyckte om

i Finland?
zz Vad har Sam blivit tvungen att avstå från för sin tro?

social situation? Varför?
zz Vilken frihet har begränsats för dig någon gång? Vilken

frihet skulle du inte avstå ifrån?

Droppar 11

Lap-salLAD
300 g malet kött
1 msk fisksås
saften av 2 limefrukter
1 msk jasminris, torrstekt 6–8 min och krossat i mortel eller med mixer
2 citrongrässtjälkar, den vita delen tunt skivad
2 schalottenlökar tunt skivade

Du kan börja en upptäcktsresa in i
det khmeriska kökets hemligheter
genom att göra en Lap-sallad av
nöt, gris, höns eller fisk. Salladen
innehåller smakligt och eldigt kött
som kryddats med örter, lime och
chili och äts med spröda salladsblad
och grönsaker.

Sås:
1 msk fisksås
2 tsk vinäger
2 tsk socker
1/2 tsk salt
5–6 krossade vitlöksklyftor
2–3 skivor färsk galangal (eller 1–2 tsk galangalpasta, som fås i större
butiker), steks tillsammans med vitlöken
Chili, färsk eller i pulverform, enligt smak
Servering:
Spröd sallad
Råa grönsaker, t.ex. morot, gurka, kål, sockerärter, långa bönor,
minitomater
Mynta, koriander, chili
Stek köttet på hög temperatur med limejuicen och fisksåsen.
Smula vid behov sönder köttet ytterligare. Ta bort från värmen.
Tillsätt rismjöl, citrongräs och schalottenlök.

Text: Anne Haverinen

Grillade anknäbbar
och lotusfrön
I gatuköken i Phnom Penh och på bygatorna på landsbygden säljs exotiska delikatesser som man kan stilla sin
hunger med. Man kan bara gissa sig till råvaran bakom
många av maträtterna.
En stor delikatess är olika tilltugg, som t.ex. stekta gräshoppor, ormar eller knapriga grisöron. Man kan också vidga
sina smaksinnen genom att äta anknäbbar. Kocken tillreder måltiden framför restaurangen medan de ankor som
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grillats ute på gatan hänger och dinglar ovanför disken.
Det kambodjanska köket har samma slags kryddor och
födoämnen som köken i Thailand, Indien och Kina. Även
fransmännen och vietnameserna har fört in sina egna särdrag i landets matkultur. Vid frukosten är den nygräddade
franska batong som brödstånden säljer längs med gatorna
just lämpligt knaprig på ytan och mjuk inuti.
Ris är givetvis risproducentlandets huvudsakliga födoämne
och det äter man tre gånger om dagen. Alternativet till ris

är nudlar. Khmer-nudeln görs av ris till skillnad från den
kinesiska nudeln som innehåller vete. Kryddorna i det
khmeriska köket är citrongräs, ingefära, galangalrot, vitlök,
tamarind och gurkmeja. Kokosmjölk och limejuice tillför
maten sin egen arom. Den kambodjanska specialiteten,
den starka fisksåsen prahok, är en viktig ingrediens i flera
maträtter. Man äter mycket grönsaker och frukter liksom
även fisk och skaldjur. Det bjuds också på nöt, gris och
höns, men de ingår ofta snarare bara som krydda i maten.

Tillred såsen genom att blanda ihop ingredienserna och röra ned
dem med köttet. Blanda väl.
Lägg upp köttblandningen ovanpå spröda salladsblad och servera
salladen. Dekorera med örter. Bjud skivade grönsaker till.

Droppar 13

Kambodja och Vietnam i siffror

HANOI

SIEM REAP

PHNOM PEHN

HO CHI MINH CITY

Kambodja

Text: SATU toukkari

Saleap, flickan, som vill bli lärare
Saleap är en 15-årig flicka från landsbygden i nordvästra Kambodja. Lite blygt berättar hon sin historia på gården utanför
skolan som finns i anslutning till kyrkan.
– Jag har aldrig gått i vanlig skola. Jag ville väldigt gärna gå i
skola, men mina föräldrar lät mig inte. Skolan ligger långt borta
och mina föräldrar har inte haft råd att betala skolavgifterna för
alla barnen. Vi är sex barn. Ett par av mina syskon har gått en
tid i skola och kan därför läsa litet. Min äldsta bror är analfabet.
Han har redan en egen familj.
– Mina föräldrar är jordbrukare. Åkrarna ligger långt uppe i
bergen och därför beger de sig mycket tidigt på morgonen
till arbetet och kommer hem sent på kvällen.
– Min lillasyster kom först hit till söndagsskolan här i kyrkan
och sedan gick jag också med. Våra föräldrar förbjöd oss, men
vi kom ändå hit. Efteråt fick jag stryk när jag berättade vad vi
hade lärt oss här.
– Som tur var kom pastorn hem till oss och berättade om skolan. Mamma ändrade inställning. Nu har jag gått här i kyrkan
redan i ett år och jag har lärt mig läsa och skriva. Jag har också
lärt mig annat, jag har lärt känna de kristnas Gud. Jag tycker
speciellt om Jesus i bibelberättelserna.
– Förutom att lära oss läsa har pastorns fru visat oss hur man gör
14 Droppar

pappersblommor. Tidigare kunde jag inte göra något sådant,
men pastorns fru lärde oss. Dekorationerna säljs och vi får lite
pengar för dem. En del ger jag till mina föräldrar och en del
behåller jag själv. Mina föräldrar är nöjda. Med de pengar jag
förtjänat köpte jag den här klänningen och också den som min
syster har på sig. Andra kläder har vi inte.
– Det är skola fem dagar i veckan. Jag går här bara några dagar
i veckan, eftersom jag har ansvar för att valla korna. Korna
behöver gott gräs. Jag vaktar så att de inte rymmer och så
att ingen stjäl dem. Det är ett ganska svårt arbete. Korna i
Kambodja är arbetskor på risfälten. De producerar ingen mjölk.
– När jag blir stor vill jag bli lärare i skolan. Jag vill undervisa
små barn. Jag tänker också berätta för dem att Gud har skapat
världen och allt det som finns här.
– Gud skapade människorna till sin avbild och förbarmar sig
över oss, det har jag lärt mig här i kyrkan. Den viktigaste bibelversen för mig är psalm 119 vers 105: ”Ditt ord är mina fötters
lykta och ett ljus på min stig.”
Bön: Gud, vår Fader, välsigna de stigar du ger oss att vandra
på. Ge oss ljus i mörkret. Skänk oss tro på morgondagen, och
tro på våra drömmar. I dina händer överlåter vi oss själva och
alla dem vi bär i våra hjärtan. Amen.

Folkmängd 15,2 milj., varav 53 % under 24 år
Språk khmer (officiellt), franska, engelska
Religioner: buddhism 96,4 % (officiell), islam 2,1 %,
övriga 1,5 %.
Under fattigdomsgränsen 20 % av befolkningen (dagsförtjänst ca 1 euro)
Läskunnighet av männen 82 %, av kvinnorna 65 %
Barnarbetskraft 5–14-åringar: 39 % av åldersklassen
Huvudstad Phnom Penh, folkmängd 1,55 milj. (2011)
(sammanlagt 20 % av landets befolkning bor i städerna)
Förvaltning Demokrati med flerpartisystem,
konstitutionell monarki.

Källa: CIA, World Factbook

Vietnam

Folkmängd 92,5 milj.,
vietnameser 85,7 %, övriga
hör till 53 officiella
minoriteter.
Av befolkningen är 43 % under 25 år.
Språk Vietnamesiska (officiellt), engelska, franska,
etniska minoritetsspråk
Religioner religionslösa 80,8 %, buddhister 9,3 %,
kristna 7 %
Under fattigdomsgränsen 11 % av befolkningen (dagsförtjänst ca 1 euro)
Läskunnighet 93,4 % av barn över 15 år är läskunniga
Barnarbetskraft 5–14-åringar: 16 % av åldersklassen
Huvudstad Hanoi (2,7 milj. invånare), men störst är Ho
Chi Minh City (HCMC), (ca 6 milj. invånare)
Förvaltning Kommunistiskt enpartisystem, president
Televisionen och andra medier övervakas av staten,
t.ex. användningen av sociala medier är begränsad.
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• Finska Bibelsällskapet

Bibelsällskapet är över 200 år, modernt och
anrikt. Vi översätter Bibeln till nya språk och
ger ut dem. Vi påverkar attityder och väcker
intresse för ordet. Genom vårt arbete
främjar vid de mänskliga rättigheterna,
läskunnighet och delaktighet.
Finska Bibelsällskapet verkar på ekumenisk
grund. Samtidigt är det den evangelisklutherska kyrkans missionsorganisation. Till
medlemskåren hör medlemsförsamlingarna i
Finlands evangelisk-lutherska kyrka, Finlands
ortodoxa kyrka, Katolska kyrkan i Finland och
Suomen vapaakristillinen neuvosto.
Bibelsällskapet idkar internationellt
bibelarbete, bedriver förlagsverksamhet
och främjar användningen av Bibeln. Till
det internationella arbetet hör bibelöversättningsarbete, läskunnighetsarbete, hivarbete
och att främja användningen av Bibeln. Det internationella arbetet utsträcker sig till över 200 länder
eller områden.
Teman för det internationella arbetet är
• Bibelöversättningsarbetet i Kina, Malawi, 		
Kenya, Mexiko, Indien, Mekongområdet och 		
Ryssland
• Läskunnighetsarbete i Bolivia, Argentina, 		
Egypten och Kambodja
• Hivarbete i Afrika söder om Sahara
• Bibelprojekt i Indien och Mellanöstern

www.piplia.fi • www.facebook.com/pipliaseura

Bibelsällskapets internationella arbete bygger på att stödja
de lokala aktörerna som en del av Förenade Bibelsällskapens nätverk.
Målet är att hjälpa människor till en växelverkan med Guds ord
• på ett språk som hjärtat förstår
• till ett pris som köparen har råd med
• i en form som möter användarens behov
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