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Människor i Mellanöstern
”Vi alla, muslimer, palestinier, judar och kristna, är en gåva från Gud. Vi är inte ett hot mot varandra.
Människor är lika värda. Det viktiga är inte vår bakgrund utan vilka vi är. Vi är alla Guds avbilder och
älskade av Gud." – Dina Katanacho
Mellanöstern som årstema tar dig på besök till israeler,
palestinier, arabiska israeler och egyptier, länder och skådeplatser i Bibeln. I dessa områden har kristna levt och arbetat
sedan Jesu tid.
Den bild som nyheterna ger av Mellanöstern är full av
hotbilder och motsättningar, men mitt i all detta finns det
också strimmor av hopp. Bibelsällskapen i Mellanöstern
berättar själva om dessa. Centralt i deras program är att
förmedla mer hopp, fred och försoning till barn, ungdomar
och familjer.
På vår materialsamlingsresa till Mellanöstern frågade vi våra
lokala kolleger vilka tankar vissa ord som vi gav dem väckte.
Så här svarade de:
FÖRSONING: Ett sätt att bygga en bra relation för att leva
tillsammans med andra. En vacker vision, en dröm och ett
mål som vi strävar efter.
HOPP: Något vi desperat behöver. Vi arbetar bland människor som upplever hopplöshet. Vi vill ge dem hopp. Omständigheterna kanske inte förändras, men Gud kan ge hopp.
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FRED: På hebreiska betyder shalom ett fullkomligt
tillstånd av stabilitet, säkerhet och välmåga.

Vi hoppas att årstemamaterialet Människor i Mellanöstern
ska få ge perspektiv på de heliga länderna i Mellanöstern.
Vi bjuder in församlingar att bli våra partner i bibelarbetet
i Mellanöstern. Ta gärna kontakt om du vill höra mera!
Redaktionen: Antti Siukonen, Ulla Oinonen, Katri Saarela,
Satu Toukkari och Terhi Huovari
Tack till våra kolleger i de israeliska, palestinska, arabiskisraeliska och egyptiska bibelsällskapen.
			
Grafisk design: Anu Tuomainen
Bilderna: Finska Bibelsällskapet
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BIBELSÄLLSKAPET i Mellanöstern

De tre bibelsällskapen
i det Heliga landet
Text: antti siukonen

I århundraden har det område som nu är beläget på områdena för den
nuvarande israeliska staten, Palestina*, Jordanien, Libanon och Syrien
kallats Palestina. Detta område är hem för viktiga platser i Gamla och Nya
testamentet. Området kallas ofta helt enkelt det Heliga landet.
Helig betyder på hebreiska avskild åt Gud (kadosh). Begreppet det Heliga
landet inkluderar tanken om att det historiska palestinska territoriet har
en särskild betydelse i Guds frälsningsplan. Det är svårt att ge en kort
redogörelse för regenter, regioner och gränser, för det är flera tusentals
år mellan tidpunkten för när Första Moseboken bok skrevs och idag. Förutom judendomen och kristendomen är området också hem för centrala
heliga platser för islam.

Svåra århundraden

Mycket har hänt under de senaste tvåhundra åren. I början av 1800-talet
hade området redan i århundranden styrts av ottomanerna (det ottomanska riket 1299–). Vågorna av judisk migration (aliyah) till området, präglad
av modern sionism, började 1882 och fortsatte under början av 1900-talet.
Den dåvarande arabiska befolkningen tolererade i regel dem som flyttade
till oröjda områden och sålde mark åt dem. Men konflikter förekom.
Mitt under första världskriget utkämpades strider om herraväldet över
området, vilket resulterade i att området lades under brittiskt styre i 31
år. På 1930-talet, när antisemitismen lyfte sitt huvud i Europa, flyttade
cirka 250 000 judar till området i den så kallade femte migrationsvågen.
Därefter begränsades migrationen till området kraftigt på begäran av den
arabiska befolkningen.

Staten Israels födelse

IStaten Israel föddes efter andra världskriget under den period som följde
på folkmordet på judarna. FN:s generalförsamlings resolution 181 drog upp
gränserna mellan den arabiska och den judiska befolkningen i regionen.
Gränserna trädde inte i kraft som sådana. Samma dag som den brittiska
mandatförvaltningen upphörde, den 14 maj 1948, förklarade sig staten
Israel självständig. Självständighetsförklaringen följdes omedelbart av ett
krig där de omgivande arabstaterna försökte ta herraväldet över regionen.
Trupper från Egypten, Syrien, Jordanien, Libanon och Irak angrep Israel,
men kriget upphörde 1949 med seger för Israel. Då förblev större territorier i Israels besittning än vad som hade beslutats i FN:s delningsplan.
Efter kriget flyttade cirka 600 000 judar från grannländerna och Iran till
Israel. Den arabiska befolkning som flydde från Israel till Palestina kallas nu
palestinier och den palestinska befolkning som blev kvar i Israel kallas den
arabiska minoriteten i Israel.
De senaste decennierna har inneburit flera krig och konflikter, varav de
största är Suez-krisen och sexdagarskriget, Yom Kippur-kriget, ockupatio-
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nen av södra Libanon och två intifador, det vill säga
palestiniernas folkresning mot den israeliska ockupationen. Läget är fortfarande spänt i regionen vilket
märks såväl vid världspolitiska förhandlingsbord som
i den vita röken från tårgas, stenar och till och med
kulor mellan Israel och Palestina. Israeliska bosättningar på det palestinska området, en skyddsmur
och restriktioner för rörelsefriheten, reglering av
vattenresurser, raketattacker är exempel på öppna sår. Att reda ut allt detta i en enda artikel är en
omöjlig uppgift.

Bibelsällskapen främjar hopp och fred

annat på Västbanken, i Gaza och östra Jerusalem.
Varje Bibelsällskap främjar modigt hopp, fred och
evangelium i sitt eget sammanhang, trots att det
mänskligt sett inte finns något hopp.

* I detta årstemamaterial används benämningen

Palestina i enlighet med EU:s riktlinjer så att det
avser alla tidigare benämningar, särskilt termerna
"de ockuperade palestinska områdena" (ibland även
"det ockuperade palestinska området") eller "den
palestinska förvaltningen".

Av politiska, kulturella och historiska skäl finns det
tre bibelsällskap i det Heliga landet, vart och ett med
sin roll och sitt uppdrag inom det egna området.
Bibelsällskapet i Israel utför sitt arbete bland den
hebreiskatalande befolkningen i landet, särskilt ur
de messianska judarnas perspektiv. Arabisk-israeliska
Bibelsällskapet arbetar med Israels arabisktalande
minoritet, särskilt i arabiska majoritetsområden som
Nasaret. Bibelsällskapet i Palestina arbetar bland
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Teksti: JARI PULKKINEN

ISRAEL I ETT NÖTSKAL
■ 8,4 miljoner invånare
■ 75 % judar, 17,7 % muslimer, 2 % kristna		
30 000 messiaska judar
■ Högsta domstolen i Israel betraktar inte messianska judar som judar utan som kristna.

BIBELSÄLLSKAPET I ISRAEL
■ Grundat 1949
■ Huvudkontor och butik i Jerusalem
■ Butik också i Tel Aviv och Bibelcenter
i Haifa
■ Betjänar främst den hebreiskatalande
befolkningen

Juden
främst
”

– För många människor är Israel det Heliga landet, också för dem som inte

har samma tro som vi. Från dörren till vårt kontor ser man muren till Gamla
stan i Jerusalem, och Tempelberget. Vi bor och arbetar på bibliska platser.
Vi är kallade att sprida budskapet om Jesus till alla, säger Victor Kalisher,
generalsekreterare för Bibelsällskapet i IsraeI.
– Tyvärr hävdar vissa att det inte finns något i kristendomen för judar. Det är inte sant.
Själafienden försöker skilja människor från det kristna budskapet, såväl judar som kristna. I Romarbrevet 1:16 sägs det klart: ”Det är en Guds kraft som räddar var och en som
tror, juden främst men också greken," fortsätter Kalisher.

Led att leda

Viktor Kalishers egna rötter är djupt rotade i det judiska folkets historia. Hans familj
hör till de miljontals judar som har återvänt till Israel efter 1948.
– Jag växte upp i en familj som trodde på Jesus. Min far var polsk jude som överlevde
koncentrationslägret och flyttade till Israel efter kriget. Pappa fick gång efter annan
uppleva mirakulösa räddningar i sitt liv. Sin första Bibel fick pappa här i Israel. Han läste
Teksti:
Satu Toukkari
Bibeln och den förändrade hans liv. Min mamma
var iransk
jude som kom till Israel vid
14 års ålder. Hon hade redan då hört talas om Jesus genom sin farfar.
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Victor Kalisher, generalsekreterare
för Bibelsällskapet i Israel.

Jag är en messiansk jude som tror på Kristus. Att vara kristen och jude är inte varandras motsatser. Termen jude anger inte bara religion utan också etnisk bakgrund på samma sätt som en
finländare avser en person som tillhör det finska folket. Jag tillhör det judiska folket. Israel är
ett land med olika folkslag, även araber, som också de är israeler.
Jag upplevde tidigt en kallelse till andligt arbete. Jag kunde ändå inte tro att jag en dag skulle
leda en andlig organisation. Jag studerade elektronik, tog värvning i den israeliska armén och
blev officer i flottan. Jag arbetade också i flera år på ett teknikföretag tills jag blev kallad att
leda Bibelsällskapet i Israel. Jag känner att jag har blivit ledd till detta arbete. Från min egen
familjs historia vet jag hur Guds ord kan förändra en människas liv.

En 2 500 år gammal bibelöversättning

– En stor del av den hebreiska bibeln är på ett språk som är totalt obegripligt för den moderna israeliten. Det hebreiska Gamla testamentet är 2 500 år gammalt. Eftersom människor inte
förstår det ålderdomliga språket förstår de inte innebörden av Bibelns budskap eller tolkar
den fel, säger Victor.
– Människor föredrar att läsa den hebreiska-engelska Bibeln för att förstå vad de läser. De
måste alltså kunna och förstå engelska för att förstå sin egen hebreiska. Det här är något
märkligt. Därför tog vi i Bibelsällskapet itu med att översätta de svåra orden i Gamla testamentet till modern hebreiska och förklara deras betydelse i texten. Det är inte en kommentar,
en tolkning av betydelsen. Vi förklarar bara svåra ord och termer på dagens språk.
– Boken har redan kommit från tryck. Inom ramen för våra tillgångar delar vi ut den till alla
som vill upptäcka och studera Bibelns budskap på egen hand. Vårt nästa mål är att översätta
Gamla testamentet till modern hebreiska och därmed få bokens hela rikedom i en förståelig
form. Vi har redan översatt Nya testamentet.

En kallelse att tjäna alla

Bibelsällskapet i Israel riktar sig främst till den hebreiskatalande befolkningen, men dörrarna står öppna för alla. Bibelsällskapets arbetsvision är att göra Guds ord tillgängligt för alla
människor i Israel.

Text: Satu Toukkari

– Förutom judar besöker också araber våra butiker. Flyktingar och invandrare får en Bibel på
sitt eget språk genom oss. Våra butiker besöks av många turister från olika länder. Vissa har
kristen bakgrund men har kommit bort från tron. Vissa berättar gråtande hur de har hittat
tillbaka till tron i Israel. Jag tycker det är mäktigt att få tjäna människor med så olika bakgrund.
– Under de senaste decennierna har vi också i allt högre grad stöttat de messianska församlingarna, som blivit flera. För närvarande finns det hela familjer i Israel som är Kristustroende
judar. Vi gör också bibelmaterial för barn och ungdomar. Det finns ett stort behov av sådana
material. – Ökningen av antalet messianska judar syns också i vårt samhälle. Våra möjligheter
till handling är större än tidigare. Vi får fritt vittna om vår tro och leva ut den i våra liv. Vi vill
hjälpa judarna att möta sin Messias, betonar Victor.

Som brobyggare

– Jag upplever att det israeliska Bibelsällskapet fungerar som en brobyggare. Endast på
Bibelns grund kan sann försoning byggas i detta land där två grupper slåss mot varandra om
en bit mark. I vårt sammanhang är varje dag en utmaning. Vi lever omgivna av spänningar.
Ändå är det vår uppgift att tjäna alla och visa den kärlek som vi får styrka till genom Kristus.
På morgonsamlingarna för vår personal ber vi för situationen. Vi läser Bibeln och ber för våra
systrar och bröder på den palestinska sidan.

Text: satu toukkari

BIBELSÄLLSKAPET I PALESTINA
■

Grundat 1993

■

Huvudkontor i östra Jerusalem

■

Verkar på Västbanken, i Gaza och
östra Jerusalem.

En liten pojkes allvarsamma ord: ”Jag vill dö som en martyr” fick Nashat Filmon att
stanna upp. Kärnan i det palestinska Bibelsällskapets verksamhet blev att förmedla glädje
och hopp till barn och ungdomar i områden där familjer lever under konstant press.

Mellan två eldar – jordens salt i Palestina
– Ett av de viktigaste projekten i vårt Bibelsällskap är programmet Betlehems barn. Dess effekter har också en social betydelse.
Allt började med ett möte för 17 år sedan, säger Nashat Filmon,
generalsekreterare för Bibelsällskapet i Palestina allvarligt.
På en av mina arbetsresor pratade jag med en 5-årig pojke.
Jag frågade pojken vad han skulle bli när han blev stor. Pojken
svarade: "Jag vill bli martyr" och sprang iväg. Mitt hjärta brast.
Den lilla pojkens dystra framtidsdröm vittnade om den djupa
hopplöshet som människor levde i. Jag funderade då över vad
Bibeln hade att ge detta barn.
I Bibelsällskapet utvecklade vi ett programkoncept som hjälper
barn och ungdomar att se att livet är viktigt. Vi vill ge dem
positiva värden, såsom fred, omtänksamhet, omsorg, försoning,
rättvisa och att vara de svagas röst. Bibeln är full av lärdomar
om allt detta. Programmet Betlehems barn ger hopp i barns och
ungas liv. Upplevelser av hopp kan också leda till en förändring
av attityder och beteende.

Jordens salt

De flesta av de 4,5 miljoner palestinierna bor på Gazaremsan
och Västbanken. Mindre än en procent av dem är kristna. Så
sent som 1948 var mer än 20 procent palestinier kristna. De
kristnas migration från områdena fortsätter med i genomsnitt
900 migranter per år.

8 Människor i Mellanöstern

– Jag förstår dem, även om vi som Bibelsällskap försöker
få folk att stanna här, som jordens salt, konstaterar Nashat
Filmon. – Palestinierna lever under ständig press, och detta
tvingar människor att flytta bort. De ger sig av i jakten på ett
bättre liv. Arbetslöshet är till exempel ett stort problem i alla
palestinska områden. Alla palestinier är i samma situation.
Även det ständiga ifrågasättandet av en människas identitet
och existensberättigande driver bort människor. Efter några
år kommer det inte att finnas några kristna kvar.
Hotbilderna ger oss en glöd att arbeta för att vända situationen. Vi vill fortsätta att vara levande stenar, vi har ju funnits i
2000 år! Även om vi är få till antalet är vi ett vittnesbörd om
Kristus, om honom som har vandrat i detta heliga land, på
samma platser där vi bor.

Kallelse som fredsstiftare

– Jag upplever att vår kristna närvaro är meningsfull. Kristna
är kallade att vara fredsstiftare och att ge en röst åt dem som
inte har någon. Mitt i orättvisan och lidandet är vi kallade att
verka för rättvisa, försoning och fred. Som Bibelsällskap vill vi
tjäna alla palestinier, oavsett religion, sammanfattar Nashat.
– Kristna lever mellan två eldar. De identifierar sig med muslimerna på grund av det arabiska språket. Tillsammans med
judarna delar de samma tro på Gamla testamentet. Palestinska kristna kan lätt krossas från båda sidorna. Å andra sidan

kan vi vara en försoningsbro med grunden i Jesus Kristus.
När jag säger att jag är en palestinsk kristen frågar den andra parten ofta förvirrat:
finns ni faktiskt? Människor känner inte till att det finns palestinska kristna. Våra rötter sträcker sig dock bakåt till händelserna under den första pingsten i Jerusalem.
Naturligtvis finns det också människor som ser djupare, som ser oss och ber för oss.
Vi är tacksamma för alla som vandrar vid vår sida. Vi behöver er. Det spelar ingen
roll vilken typ av stämplar vi stämplas med. Det viktiga är att vi alla tillhör Kristi
kyrka, samma kropp, även om vi lever bakom olika gränser.

Jesu undervisning som en bro

Bibelsällskapet i Palestina genomför ett program där man bygger broar mellan olika
religioner. Bibelsällskapet har till exempel gjort broschyrer om Jesu undervisning,
såsom bergspredikan.
– Vi berättar om hur Jesu undervisning är levande även i denna tid. Vi kan identifiera
oss med den. Jag träffade nyligen den nye premiärministern för den palestinska
förvaltningen. Jag gav honom en broschyr med Jesu bergspredikan. Han tyckte om
den! Han kände till undervisningen redan utan att öppna broschyren. När vi träffar
ledare i såväl samhället som i kyrkor ger vi dem olika broschyrer med Jesu undervisning. De delas också ut vid stora evenemang som Bibeldagarna, där tusentals
människor deltar. Vi uppmuntrar människor att läsa och ta Jesus undervisning på
allvar, säger Nashat. – Om vi inte lever som Bibeln lär har ordet ingen verkan.
– Vårt Bibelsällskap har ett nära samarbete med olika kyrkor. Dessutom har vi nära
samarbetsrelationer med det palestinska civila samhället, såsom utbildningsministeriet, social- och hälsoministeriet och ministeriet för turism. Vi samarbetar med olika
organisationer, till exempel med scouterna. Vi besöker sjukhus, till exempel barncanceravdelningen. Det är otroligt att se hur mycket glädje barnen får av några sånger,
danser och små gåvor vi ger dem.

”

Vi alla, muslimer, palestinier, judar och
kristna, är en gåva från Gud. Vi är inte
ett hot mot varandra. Människor är lika
värda. Det viktiga är inte vår bakgrund
utan vilka vi är. Vi är alla Guds avbilder
och älskade av Gud. ”
Dina Katanacho

Text: ulla oinonen

Med kärlekens kraft mot fred
Vad innebär en trefaldig minoritetsidentitet?
ARABISK-ISRAELISKA BIBELSÄLLSKAPET
■
■
■

Grundat 2008
Huvudkontor i Nasaret
Betjänar arab-israeler i Galileen

"Jag är arab, kristen, israel och palestinier, även om var och en
av dessa identiteter låter motstridig i förhållande till en annan",
säger Dina Katanacho, generalsekreteraren för arabisk-israeliska
Bibelsällskapet. Hon arbetar i Galileen, där araberna är i majoritet. Arab-israeler är araber som stannade kvar i landet efter det
att staten Israel upprättades 1948; israeliska medborgare, mellan
judarna och araberna i de palestinska områdena.
Som israelisk kristen tillhör Dina en religiös minoritet på 1,5 procent.
Till sin etniska bakgrund tillhör hon Israels arabiska minoritet på 20
procent, ocskå den med sin alldeles egna kultur. ”Vi är en trefaldig
minoritet som lever som kristna palestinier i Israel mitt i en muslimsk och judisk majoritet. Och det här är fortfarande ett patriarkalt
samhälle", förtydligar Dina det sammanhang hon verkar i.
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erbjöd ett långsiktigare samarbete med skolan och de
tog tacksamt emot erbjudandet", säger Dina.
I arabisk-israeliska Bibelsällskapets skolprogram
arbetar barn och föräldrar i ett års tid tillsammans i
olika workshoppar. I ett långsiktigare projekt kan människor bättre förstå vikten av fred och att en verklig
förändring är möjlig. En sådan här verksamhetsmodell
fungerar. Projektet är inte begränsat till bara en skola,
utan en förändring önskas i hela samhället.

Vilken strategi ger resultat i den svåra situationen?
När Dina började arbeta var hon den första och enda anställda
i det arabisk-israeliska Bibelsällskapet och den enda kvinnliga
ledaren i sin omgivning. I en sådan situation var det inte lätt att
starta Bibelsällskapets verksamhet. Dina ville inte vara ett hot
mot någon. Hon förstod att det var klokt att gå långsamt fram.
Hon ville samarbeta, men det var inte lätt.
”Bibeln lär oss respektera både kvinnor och män, och jag
funderade över hur jag kunde agera i enlighet med detta i min
egen gemenskap. Jag ville betona att båda könen är skapade
till Guds avbild och att vi alla är uppskattade och älskade. Vi
har alla vår egen plats i Guds rikes arbete. Vi arbetar inte för
vår egen vinning", sammanfattar Dina sina tankar.
Den nya generalsekreterarens uppgift var att skapa
ekumeniska relationer med kyrkorna och starta alla projekt.
Det hade bara funnits en liten bokhandel i Galileen innan
Dina började arbeta. Det palestinska Bibelsällskapet kan inte
verka i Galileen av politiska och geografiska skäl. Det israeliska
Bibelsällskapet kan inte betjäna araber på grund av språket
och sammanhanget.
Dina känner det sammanhang hon lever i. Familjen är viktig
och genom familjerna kan man påverka. Hon började genom
att som kvinna att ordna frukostträffar för kvinnliga ledare.
Kvinnor tillåts inte vara med i beslutsfattande och kvinnornas
ställning är fortfarande utmanande. Från denna lilla början
har Bibelsällskapet numera flera pågående projekt som också
sysselsätter deltidsanställda. Särskilt kvinno- och familjearbete
är kärnan i verksamheten. Arabisk-israeliska Bibelsällskapet
samarbetar med alla kyrkor.

Hur skapar man fred mitt i våldet?
Dina lever i en miljö där våldet ökar. Hon lever som i en krigszon. Dina pratar om hur man kan känna spänningen runt sig.
Människor är arga och stressade hela tiden. Till exempel dödades en kristen pojke med arabisk bakgrund på en skolgård på
grund av en strid om en parkeringsplats.
”Vi ville göra något i Bibelsällskapet och gick till pojkens skola
för att träffa rektorn. Vi erbjöd skolan ett program som tar upp
våld och mobbning. Vi var den första aktören som gav stöd. Vi
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När vi vänder blicken från våra egna begränsningar
mot Guds gränslösa möjligheter uppstår nytt liv. Guds
ord är kraftfullt! Ramez Atallah

Vi är en välsignad minoritet
Text: erika niemelä

Från Egypten nås vi då och då av tråkiga nyheter om attacker mot kristna. Mot bakgrunden av dem kan det i länderna i väst uppstå
en alltför dyster uppfattning om de kristnas
liv i Egypten. Ändå glittrar ögonen på Ramez
Atallah, ledare för Egyptens Bibelsällskap,
av glädje. När man lyssnar på honom vänds
blicken från de dystra tankarna till möjligheter:
– Vi vill berätta goda historier. Därför ser vi
på glaset som halvfullt och inte halvtomt.
Och den delen som är full innehåller möjligheter långt in i framtiden, om mer än 10 år.
Vi har kanske inte samma slags rättssystem,
människorättsläge eller yttrandefrihet som ni
i väst, men där vi kan påverka har vi i praktiken oändliga möjligheter.
Också i år kommer tusentals barn till de storevenemang som ordnas i kyrkorna och där
Bibeln både syns och hörs. Minoritetskyrkan
är full av skrattande barn, full av hopp och
livskraft. Och därför konstaterar Ramez: Vi är
en välsignad minoritet!

Bibeln ska dammas av och upp på
anslagstavlorna

På 1970–1980-talen genomgick det egyptiska
samhället en särskild brytningstid. President
Anwar Sadat styrde bort landets inrikespolitiska och finanspolitiska kurs från socialismen. Redan i början av 1990-talet dök man
med full fart in i en fri marknadsekonomi.
Samtidigt tog Ramez över ansvaret för Bibelsällskapet. Snart var anslagstavlorna fulla av
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BIBELSÄLLSKAPET I EGYPTEN
■

Grundat 1966

■

Huvudkontor i Kairo

■

16 bibelbutiker runtom i landet
hälften av publikationsverksamheten består av barn- och ungdomsmaterial till kyrkorna

■

den viktigaste samarbetspartner
för den koptiska kyrkan som har
cirka 10 miljoner medlemmar

en helt ny typ av reklam. Och sedan
började det hända, berättar Ramez.
– Vi förde ut Bibeln till de viktigaste
marknadsplatserna. De traditionella,
tråkiga och dammiga bibelbutikerna
var inte lockande bredvid glamorösa
skoaffärer. Vi renoverade och förnyade butikerna, vi gav dem färg och
ljus. Vi fick en helt ny image! Samtidigt gjordes Bibelns innehåll mer
lockande. Bibeln försågs med färg,
kvalitet och vackra pärmar.
– Då förstod vi: om Bibeln är den
värdefullaste boken i världen måste
den också göras och presenteras på
bästa möjliga sätt. Detta var en ny
aspekt som gjorde rätt och heder åt
Bibelns verkliga värde.
I de nya butikerna marknadsfördes
Biblar med den nya imagen. Till
kyrkorna fördes högklassigt material
för barn. Utan kyrkan skulle utvecklingen som börjat så lovande ha tagit
ett abrupt slut, understryker Ramez.
– Vi växte tillsammans med kyrkan. Därmed kunde vi producera
ett sådant material som det fanns
efterfrågan på. Orsaken till framgången under dessa år var ett omättligt
behov av att få ut ordet till församlingarna.
Från söndagsskolelever till präster
Den ortodoxa koptiska kyrkan har
långa traditioner när det gäller söndagsskolarbetet bland barn. Kyrkan
är den största i landet, i en församling kan det vara upp till 10 000 barn
med i verksamheten. I år firar vi söndagsskolarbetets 100-årsjubileum.
– Församlingarna har lärt barnen att
älska Guds ord – redan i hundra år.
Nu är det skördetid i barnarbetet.
För ungefär 30–40 år sedan satt barnen i söndagsskolan, men nu är de
ledare, präster, biskopar och munkar
i församlingarna. På så vis delar de
med sig vidare av den tro de själva
fick ta emot redan som barn. Dessa
kyrkliga ledare älskar Guds ord och
är ivriga att föra fram Bibelns budskap på ett kreativt sätt.

Bibelsällskapet i Egypten går vid dessa
kyrkors sida. Det produceras ett mångsidigt material, barnbiblar, interaktiva
häften och färgpennor för dem. Varje år
ordnas det stora barnevenemang som
bär samma namn som figuren Kingo.
På evenemangen får bibelhistorierna
liv genom drama, sånger, tävlingar och
lekar. Arbetet bland barn är fullt av
livskraft och möjligheter.

Men tonåringarna då?

Ramez Atallah berättar hur arbetet
bland tonåringarna började för några år
sedan från ett utgångsläge där man inte
riktigt visste vad man kunde göra för
ungdomarna.
– Så vi tänkte att vi närmar oss ungdomarna för att förstå dem. Vi ville lyssna,
inte diktera. Vi gav dem ett bibliskt
tema som en idé för ett ungdomsevenemang.
De unga kom med idén om ett Talentevenemang, som snabbt blev populärt.
Nu samlar evenemangen tusentals
tonåringar från olika församlingar. I församlingarnas tävlingar glänser ungdomarna i olika grenar. De tecknar, spelar
teater, skriver, diktar och framför drama.
Det mångsidiga utbudet av olika slags
konstformer lyfter på ett kreativt sätt
fram Bibelns teman.
– Vi predikar inte och säger vad ungdomarna ska göra. De blir uppmuntrade
och berättar evangeliet på ett kreativt
sätt för varandra. Och faktum är ju att
de lyssnar mera på sina jämnåriga än
på vuxna. På det stora hela har Talentevenemanget varit en stor framgång!
Utmaningarna leder till ett djupt engagemang
Gud verkar där hans tjänare står redo.
– Jag fasar för den dagen då vi inte har
några utmaningar eller problem alls.
Om det gick så skulle vår kyrka knappast vara så sund som den är idag. Nu
måste vi som minoritet ta lite bättre
hand om vår tro. Eftersom vi lever som
kristna i en islamsk kontext måste vi
engagera oss allt djupare i vår kyrka
och tro.
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Människor i Mellanöstern berättade vad de allra
först kom att tänka på när de hörde dessa ord..

Försoning
En vacker vision, en dröm och ett

Kärlek
Ett klister som binder
oss samman med varandra
och Gud.
Älska alla människor,

mål vi strävar efter.
Ett sätt att bygga en bra relation för
att leva tillsammans med andra.
Förlåtelse, som martyrernas
närstående har visat genom
sitt exempel.

oavsett religion.
Liv

HOPP
Något vi desperat längtar efter.
FRID

Hopp är något bra, något vi

Frid i själ och sinne, frid

hoppas på och väntar på.

på jorden.

Vi arbetar bland människor som

I en bullrig stad behöver vi frid.

upplever hopplöshet. Vi vill ge

Vi behöver frid mitt i all oro.

dem hopp.

Det vi ber ska fylla våra hjärtan.
Jesus
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Vad tänker du på?

BIBELN
Symbolen för den kristna tron
Livet och vägen
Det levande vatten som Jesus gav till den
samariska kvinnan.
Världens mest sålda bok som förenar
världens kristna.

ENLIGT GRUNDSPRÅKET...
KÄRLEK – på hebreiska, ahava, betyder det samma som på svenska, antingen vidare eller starkare.
HOPP – på hebreiska, tiqwa, betyder något man väntar ska hända.
FRED – på hebreiska betyder shalom ett allomfattande tillstånd av stabilitet, säkerhet och välmåga.
Till skillnad från i svenskan är ordet inte så tydligt en motsats till krig.
BIBELN – ordet är yngre än själva Bibeln. I Bibeln talas det om böcker eller bokrullar.
FÖRSONING – klassisk hebreiska känner inte till detta abstrakta substantiv, därför är ordet "försoning" sällsynt i Gamla testamentet. I grekiskan går ordet tillbaka på ett verb som betyder att byta
ut eller ändra på någonting. Från detta har härletts en term som bland annat betyder att byta ut
fientlighet mot vänskap. Samma term beskriver också valutaväxling och byteshandel.

Vad tänker du på?

– Vad väcker orden för tankar hos dig?
– Vad hittar du för gemensamt mellan dina egna tankar och tankarna ovan?
Vilka skillnader finns det?
– Vilka perspektiv ger ordförklaringarna på Mellanöstern?
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