ET GODT TILBUD TIL DANSKE MENIGHEDER OG KIRKELIGE GRUPPER

Skriftens Stemmer
Bibelens ord jorden rundt
Vil I blive klogere på, hvordan man
kan forstå Bibelens beretninger?

Har I tænkt på, at Bibelen læses forskelligt,
alt efter i hvilken sammenhæng den læses?

Er I nysgerrige på, hvordan Bibelen læses
i fx Palæstina, Myanmar eller Tanzania?

Baggrund
I år fejrer vi, at Martin Luther i 1517 slog sine teser op
på kirkedøren i Wittenberg. Reformationen satte fokus
på frihed og gav anledning til, at Bibelen blev oversat til
mange sprog, så mennesker rundt omkring kunne læse
og fortolke Bibelen på deres eget sprog og i deres egen
sammenhæng.
Endnu i dag er Bibelen den bog i verden, som er oversat til
flest sprog. Hele Bibelen eller dele af Bibelen kan læses på
mere end 3000 sprog og flere kommer til hvert år. Det betyder, at 5,5 mia. mennesker fordelt over hele kloden har
mulighed for selv at læse og fortolke de tekster, der ligger
til grund for vores religion på deres modersmål.
For at hylde den store variation i tolkninger har fire organisationer – Bibelselskabet, Dansk Missionsråd, Kirkefondet
og Danmission – trukket på deres store internationale netværk og inviteret gæster fra Afrika, Asien og Mellemøsten
til Danmark for at lære mere om, hvordan Bibelen læses i
forskellige kulturelle sammenhænge.

Hvad tilbyder vi
De internationale gæster vil rejse rundt i landet i løbet af
efteråret, hvor de sammen med danske menigheder og

Vil I have besøg af en kompetent
bibellæser fra en anden del af verden?

præster vil læse Bibelen og derigennem give et indblik
i hvordan kulturel sammenhæng og levevilkår influerer
forståelsen og udlægningen af Bibelens tekster.

Teksternes betydning
Når Bibelens beretninger læses i en ny kulturel sammenhæng, lukkes nye sider af teksten op. Hvordan skal
man f.eks. læse Paulus’ ord om den frihed, som Kristus
har befriet os til? (Gal 5,1). Hvad er det frihed fra – og
hvad er det frihed til? Og hvad betyder frihed i en dansk
forstadsmenighed – og hvad betyder det i Palæstina,
Myanmar eller Indien? Hvordan vil du læse teksten?

Det vil være muligt at få besøg af en gæst til f.eks. sogneaftener, prædikenværksteder, konfirmandundervisning,
møder i bibelstudiekredse, eller lignende. Mødernes form
vil være inspireret af ”Dwelling in the Word”, en metode til
at komme tættere på Bibelens budskaber gennem læsning
og dialog. Vores gæster kommer altså ikke med et færdigt
oplæg eller prædiken, det hele skabes gennem dialog
mellem de internationale gæster og deltagerne.

Dwelling in the Word
En metode til at komme tættere på Bibelens tekster
gennem fælles bøn, højtlæsning, stille eftertanke,
samtale i små grupper og samtale med præst eller
teolog. Metoden har stor fokus på eftertanke og dialog.

Fotos: United Bible Societies

Fotos: United Bible Societies

Kort fortalt
• Få besøg af en erfaren bibellæser med Asien, Mellemøsten eller Afrika.
• Bliv klogere på, hvordan man
læser Bibelen og tænker
kristendom andre steder i
verden.
• Få indsigt i, hvordan vi selv
forstår Bibelen og tænker
kristendom i Danmark.
• Lær at læse Bibelens tekster
med forskellige perspektiver.
• Få en enestående mulighed
for at indgå i dialog omkring
din tro.

Kalender
I perioden 1. september – 6. december 2017 besøger 11 internationale
gæster fra Afrika, Asien og Mellemøsten Danmark. Af logistiske årsager
kan vores gæster kun besøge 1-2 stifter hver, fordelingen sker efter først
til mølle. Besøget er selvfølgelig gratis.
1. – 6. sept.

Joseph og Najla Kassab fra Libanon

14. – 21. sept.

Cui Jinghuan & Shao Shan fra Kina

1. – 8. okt.

Eh Tar Gay fra Myanmar

15. – 22. okt.

Shukuru Maloda fra Tanzania, Zanzibar

17. – 25. okt.

David Rajendran fra Indien

1. – 8. nov.

Labib Madanat fra Palæstina

15. – 22. nov.

Anicet Cornel Maganya fra Tanzania

29. nov – 6. dec.

Thomas Cung Bik fra Myanmar

Kontakt os
Hvis du er interesseret i at få besøg eller har spørgsmål og kommentarer,
kan du kontakte:
Helene Herold Michaelsen
hhm@danmission.dk
eller ring: 41 99 93 15

