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Biblar till barnen
Syrien

När du är barn är allting nytt för dig, även Bibelns berättelser. De första läsupplevelserna kommer att påverka känslan för Bibeln och dess budskap.

Via årets julsatsning får vi hjälpa till så att nya barn får ett första positivt
möte med Bibelns berättelser. Men utan din hjälp kommer det inte att gå, så
välkommen att vara med!

Bibelsällskapet i Syrien
gör varje år en storsatsning kring julen, oavsett
krig eller fred. De kämpar
hårt för att få in barnbiblar och pysselböcker över
gränsen. Ledaren George
Andrea svarar på frågor:

Texter: Lotta Ring, insamlingsansvarig Foton: UBS
till
och bibelböcker i
i första hand, men
Guatemala, ArgenRumänien och Sy-
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barnbiblar
Nicaragua
också till
tina, Peru,

rien. Där finns barn som behöver hopp, och så väldigt mycket
mer. Tillsammans bidrar vi till
att bibelböckerna når barn som
drömmer om en riktig jul, trots

krig, sjukdomar och olika slags
utsatthet. Den största glädjen
går att hitta i det lilla, och även
en liten gåva kan få stor betydelse i ett barns liv.

Peru

Elio Ccompi, 10 år, blev glatt
överraskad när han fick sin bibel.
"Jag har aldrig fått en så fin och
spciell bok tidigare."

många kristna föräldrar som önskar att de kunde
ge sina barn en bibel, men som
inte har råd. Lever man på under 10 kronor om dagen är det
en omöjlig utgift.
Tillsammans med andra bibelsällskap erbjuder vi därför
Bibeln digitalt och på papper
– till exempel i Peru. Där är
barnbiblarna en unik och uppskattad gåva inom barnprojektet "Livets bröd".
D E T F IN N S

Bibelfrukost i Peru. Barnen
får ett rejält mål mat varje
dag – och bibelkunskaper.
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stöttade vi er
julkampanj och ni skickade
barnböcker över hela Syrien.
Hur reagerade barnen på sina
julklappar?
– Lotta, du borde ha sett
barnens ansikten! Vissa av dem
kunde helt enkelt inte tro att de
skulle få en hel bibel. De glömde allt annat och började titta
igenom biblarna direkt. Det är
så härligt att få vara med i distributionen och med egna ögon
se hur Bibeln uppskattas!
FÖRRA ÅRET

Nicaragua

Rumänien

På barncancersjukhuset i Managua är Adrian Salinas lycklig över
sin nya barnbibel. Fler sjuka barn
väntar nu på julklappar.

Rumänska bibelsällskapet satsar
på Bibeläventyret i skolorna,
men också på utdelning av barnböcker och biblar i fattiga delar.

Argentina

Guatemala

ser du i år?
– I år är behoven lika stora
då vi täcker in nya områden för
vår julutdelning. Vi har retagit
kontakt med församlingarna
i områdena för att ta reda på
varje kyrkas behov. På så sätt
är "marken redan beredd" och
när vi väl skickar barnbiblarna
kommer distributionen att
vara mycket smidig.
V I L K A B E H OV

målet ?
– Vi vill alltid ge det allra
bästa till Syriens barn, och vi är
glada att ni i Sverige vill vara en
del av det. I år har vi det största
VA D Ä R

Alla ska kunna vara med i kyrkornas barngrupper! Eliseo Lopez är
ett av barnen som fått anpassade, inkluderande bibelböcker.

I Guatemala delas ungdomsbiblar ut till minderåriga mödrar
som också får hjälp att hantera
moderskap i för unga år.

Syriska bibelsällskapet satsar stort på att nå ut till alla delar av landet
med barnböcker och biblar för olika åldrar till jul. I det krigsdrabbade
landet blir de nya och färgglada böckerna barnens viktiga följeslagare.

antalet anställda någonsin och
några av dessa nya "familjemedlemmar" kommer att ingå
i team som är med i lokala julfiranden i kyrkorna. Ja, bibelsällskapet i Syrien kommer att
få folk att fira jul i år!
Det ger oss så mycket glädje
att ge Guds ord till människor
på deras modersmål. Vi är så
uppmuntrade av att se hur vårt
bibelhus kan erbjuda biblar för
alla åldrar och för människor
med alla bakgrunder.
har ni?
– Vi verkar alltid ha för lite
tid för att göra alla de saker
som vi skulle älska att göra!
Dessutom saknas det så mycket resurser och saker i Syrien i
dag. Mycket kan tyckas omöjVILKA UTMANINGAR

ligt att genomföra, men vi får
aldrig ge upp. Vi har ju redan
klarat oss igenom fler svåra tider än många andra i världen.
vi hjälpa er?
– Först och främst genom
att be! Vi behöver människor
som ber för oss. Det finns en
fantastisk kraft i sann bön. Ja,
vi uppskattar mycket att höra
att människor avsätter tid för
att be för Syrien och andra
länder. Vi behöver människor
som är en del av vårt arbete.
Ja, vi välkomnar alla att besöka
Syrien och uppleva en del av
det arbete som Den helige ande
gör i människors hjärtan. Det
är spännande att se att Gud "är
på jobbet", utan att vi själva gör
något hela tiden.
HUR KAN
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Personalen på sjukhuset
får också ta emot gratis
biblar från bibelsällskapet.
I mer än tio år har Rebeca Alfaro (i
grön tröja) lett det väletablerade
bibelarbetet på barncancerkliniken.

Doktor Fulgencio
Baez är cancerläkare
på barnsjukhuset ”La
Mascota” i Managua.
Han tycker att bibelsällskapets omsorg
om de sjuka barnen
och deras föräldrar är
ett ovärderligt stöd i
vårdprocesssen. Omtanke och någon som
lyssnar och tar sig tid
är också till hjälp,
inte minst psykiskt.

Oväntad öppenhet
för bibelinsatser i

Nicaragua
Nicaraguas bibelsällskap är den
enda organisationen med tillstånd
att erbjuda patienter och anhöriga
andligt stöd på sjukhuset ”La Mascota” i Managua. På sjukhuset samlas alla barn i landet som behöver
cancervård. Läkarna kallar in bibelvolontärerna när de ser att familjer
går igenom traumatiska förlopp och
behöver stöd och tröst som läkarna
inte kan ge.

erfarenheter som bibelarbetet bidragit till.
Barnen och deras föräldrar har fått konkret
hjälp att hålla livsgnistan levande, en avgörande faktor när man kämpar för att läka.
– Barnen har fått höra om våra besök och
väntar på oss med sina föräldrar när vi
kommer till sjukhuset. De vill ha någon
som lyssnar, de behöver tröst och hopp.
Många vill höra berättelser om hur Gud
har påverkat livet för andra människor.
De vill ha hjälp att be och bli burna genom

Text: Lotta Ring Foto: Rebeca Alfaro
barnsjukhuset i huvudstaden Managua i Nicaragua är ett
av projektledaren Rebeca Alfaros viktigaste ansvarsområden. Numera räknar
sjukhusledningen med att bibelsällskapet
och volontärerna finns där för de unga
patienterna och deras familjer. Det holistiska synsättet har kommit ur de positiva
S A MA RBETET MED
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Gerson Caleros liv
har förändrats på
grund cancer. Tiden på sjukhuset
vill han utnyttja
till att läsa Bibeln.

Genesis Almendarez är sju år. Hon har alltid varit
liten och tunn och varit undernärd, fast hon fått mat.
Med tiden visade det sig att hon hade leukemi.

smärtan som behandlingarna orsakar, säger Rebeca Alfaro.
Fyra gånger i veckan besöker volontärerna sjukhuset, delar ut barnbiblar, ber
och pratar med föräldrarna och ger tips
och råd kring hur
det går till att klara
av alla vårdturer.

140

som går
KRON O R KO STA R EN
igenom
cellgiftsFIN B A R N B I B EL
behandlingar tycker
PÅ S PA N S K A
ofta om att ha en
barnbibel hos sig.
Kan eller orkar de inte läsa själva kan en
förälder göra det.
– De kan känna ett slags frid i att bibelboken finns där. Den ger dem något att
hålla fast vid, säger Rebeca som kommer
att tänka på pojken Gerson Caleros.
Han tog själv kontakt och bad om en bibel när han lades in. Två månader senare
DE BARN

kunde han flera bibelberättelser och säger
i dag till Rebeca: ”Jag tror att Gud hjälper
mig att fortsätta. Jag tycker om att läsa Bibeln och jag har sett andra patienter tro på
Gud genom den. Min bibel finns vid min
sida vart jag än går och när jag får min behandling. Ibland känner jag mig stark nog
att läsa, men det finns ögonblick då jag bara
orkar titta på bilderna, men jag har lärt mig
att Gud är min bästa vän på sjukhuset."
bor med sin familj i Matagalpa, tre timmars resa från Managua. Nu behandlas hon återkommande
för leukemi på sjukhuset. Mamma Damarys kommenterar sitt enda barns svåra
kamp för överlevnad:
– Genesis har alltid varit skör, och läkarna brukar säga att Genesis lever tack vare
Guds nåd, och vi har känt att det är så.
Genesis själv älskar att ställa frågor till
bibelvolontärerna och lär sig gärna mer.
G E N E S I S A L M E N DA R E Z

Yuneisi Gonzales
och mamma
Martha fördriver en stund av
väntan genom
att färglägga i en
bibelpysselbok.

Var med i
julinsamlingen
till barnbiblar!
Bg 900-6263
Swish 900 62 63

Hon tycker om när någon läser högt för
henne och ber för henne. Mamma Damarys intresse för Bibeln har också vuxit.
– Gud stärker mig och ger mig motivation genom Bibeln i varje skede av mitt
liv. I dag kan jag vittna om att vi inte hade
klarat den här pärsen utan Gud. Tack för
biblarna till både barnen och oss vuxna!
har Rebeca Alfaro
förhoppningar om ordna något extra.
– Jag vill att vi ordnar en julfest för barnen med böcker och presenter så att de kan
få en tid av glädje. Barnen kommer först!
N Ä R J U L E N KO M M E R

PS.

Förutom biblar till stora och små bidrar bibelsällskapet med matransoner så att barnen
klarar behandlingarna bättre. Bibelsällskapet
ordnar även med transporter till strålningscentret, pengar till mediciner och anställer
extra vårdpersonal till logementet där familjer övernattar när barnen får behandling.
En något udda, men nog så viktig del för
de familjer som förlorar sina barn är att de
kan ansöka om pengar till kistor. Om inte föräldrarna har en kista till sitt döda barn får de
nämligen inte hämta ut barnet från bårhuset.
Då hjälper bibelsällskapet till.
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