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Når leste
du i Bibelen
sist?
Foto: Stein Gudvangen

I VARMEN: Pastor Anne

Mari Schiager Topland gleder
seg stort over at tro, tvil og
eksistensielle spørsmål er blitt
en del av samtidslitteraturen.
 Stein Gudvangen

 stein.gudvangen@dagen.no

Trine (21), Sokndal

– Det er lenge siden. Kanskje til
konfirmasjonen? Så det er i alle
fall seks år siden.

Foto: Stein Gudvangen

anne (55), oSlo

– Det gjorde jeg i dag, og jeg gjør
det hver dag. I dag leste jeg fra
Jesaja 40,8.

Foto: Stein Gudvangen

knuT ole (41), oSlo

– Jeg har lest i Bibelen i dag, og
jeg prøver å gjøre det hver dag,
selv om jeg ikke alltid får det til
fordi vi har små barn.

– Bibelen
er blitt
stueren
KIFO-rapporten «Nordmenns
bibelbruk» ble kunngjort i går,
og den viser at menn under 25 år
leser mer i Bibelen enn jevngamle kvinner, at frikirkelige tyr til
Skriften mye oftere enn Den norske kirkes medlemmer og at høyt
utdannede leser mer i Bibelen enn
dem med lav utdanning.
– inSpirerende

Foto: Stein Gudvangen

Johan (22), haugeSund

– Æh, jeg har nok åpna Bibelen
og sett i den, men det er lenge siden, og det er ikke noen daglig
vane.

Hovedpastor Anne Mari Schiager
Topland i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Arendal var en av
dem som kommenterte rapporten fra talerstolen under Bibelselskapets presentasjon av den i
Oslo.
Hun er mer inspirert enn overrasket over at unge menn leser
mer i Bibelen enn kvinner i samme aldersgruppe.
– Hva kommer det av at unge
menn har gått forbi kvinnene?
– Det kan henge sammen med
at det har vært et økt fokus på trosforsvar, slik som på 1970-tallet,
sier hun til Dagen og viser til parolen «Den som tenker, må tro».
– Det er blitt tøffere å tro?
– Ja. Jeg har ikke tall på dette,
men det kan også hende at det har
noe å gjøre med at flere gutter går
i bresjen i sammenhenger som
Krik, på folkehøgskoler, bibelskoler, Laget og andre steder som har
oppsving, sier Topland, som anty-

nordmennS bibelbruk
FAKTA
I går ble KIFO-rapporten
«nordmenns bibelbruk»
lansert.
Det skjedde i forbindelse
med bibelselskapets
representantskapsmøte på
Hotell Opera i Oslo.
Rapporten er en analyse
nordmenns bibelbruk basert på
kvantitative data fra 1970-tallet
og fram til 2016.
Den beskriver hvordan
nordmenns holdninger til
bibelen er og hvordan de
har endret seg, hvem som
leser Bibelen og forholdet
mellom bibelbruk og religiøse
forestillinger og religiøs
tilknytning.

der at det kanskje også kan appellere mer til gutter at Bibelen nå er
tilgjengelig på alle slags «elektroniske duppeditter».
STar WarS

Hans Johan Sagrusten er bibelbrukskonsulent i Bibelselskapet, og heller ikke han er sikker

på hvorfor flere unge menn enn
kvinner leser Bibelen, men han
introduserer en teori:
– Jeg tror det kan ha sammenheng med unge menns interesse
for de store, episke fortellingene,
som Star Wars, Ringenes Herre
og Harry Potter. Disse historiene spiller på det bibelske fortellergrunnlaget og handler om
kampen mellom og det gode og
det onde, om å vinne, seire, tape
og reise seg opp igjen etter et nederlag. Dette har med Bibelen som
litteratur å gjøre, sier Sagrusten
til Dagen.
– STuerenT

Topland erkjenner at bibellesning
er gått fra å være en majoritetsaktivitet til å bli noe de fleste ikke
driver med, men en fjerdedel av
alle nordmenn sier tross alt at Bibelen har ganske stor betydning
for dem, selv om andelen som leser Bibelen jevnlig, er veldig lav.
– Hvordan ser du på at høyt utdannede leser Bibelen oftere enn
dem med mindre utdanning?
– Det var et gledelig resultat,
for det bekrefter en antagelse som
flere har hatt. Det er blitt stuerent
å lese Bibelen også i akademiske
kretser. Det viser også samtidslitteraturen. Nå kan man skrive om
tro og tvil og eksistensielle spørsmål. Vi i kirka har stått med lua i

hånda, men jeg mener vi kan ha
mer frimodighet, sier Topland.
– Hva sier undersøkelsen deg
om hvordan man best stimulerer
til økt bibelbruk?
– Det bør skje i menighetene,
svarer Sagrusten kontant. – Mange oppgir i undersøkelsen at det
var på en gudstjeneste de sist leste eller lyttet til en bibeltekst, sier
han videre og viser til impulsene
fra det store internasjonale fellesskapet som hans arbeidsgiver, Bibelselskapet, er en del av.
– Det jeg har møtt på mine reiser, kan sammenfattes i akronymet RIK. En rik bibelbruk innebærer Regelmessig bibellesning,
I fellesskap og Kontinuerlig. I
mange av landene jeg har vært i,
som Kina, Egypt, Cuba og Ukraina, leser de Bibelen sammen, de
leser den høyt og de leser tekstene i sammenheng, uten å plukke
tekster som ei høne plukker korn,
litt her og der. Det de gjør i andre

● Vi i kirka
har stått med
lua i hånda.
Anne Mari Schiager Topland
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Bibler
til Syria
og Irak

«Vi trenger Bibelen mer
enn noen gang tidligere og
vi vet det ikke er noen
menneskelig løsning på
det vi opplever». George Andrea,
RIK: Hans Johan Sagrusten er bibelbrukskonsulent i Bibelselskapet og jobber med at flere skal finne
fram til rikdommene i Guds ord.
Foto: Stein Gudvangen

leder Bibelselskapet i Syria.

Vil du hjelpe?
land, kan være til inspirasjon i en
norsk setting, for vår bibelbruk er
ofte uregelmessig, og vi sitter ofte alene og leser usammenhengende, sier Sagrusten.

SEND SMS

BIBEL SYRIA
til 2468 og du
gir kr 197y,ri-a.

FORELDRE SOM FORBILDER

Også Anne Mari Schiager Topland har tro på menighetene er
en nøkkel til å stimulere til økt
bruk av Skriften.
– Kirker og forsamlinger skal
ha stort mot på å anbefale og lære
opp forsamlingen til å ta Bibelen
i bruk, sier hun og ber særlig menighetene hjelpe foreldre til å stimulere til tro på hjemmebane.
– For meg var foreldrene mine
de mest sentrale for meg når det
gjelder bibellesning. Jeg så jevnlig mamma og pappa med en
åpen bibel. Og så hadde jeg en juniorleder som viste oss at Bibelen
var relevant, selv om han kjempet
med de bibelske tekstene, sier Topland.
Rett før hun møter Dagen, har
hun fått i hånda sin aller første
bok, Han som ser meg, en skjønnlitterær framstilling av ulike bibelskikkelser.
– Disse personene var levende
mennesker som hadde møtt den
levende Gud, sier hun.

Nok til 4 bibler i S
eller Irak

GLAD: Anne Mari Schiager Topland, frikirkepastor og fersk forfatter, finner en åpenhet for eksistensielt stoff i samtidslitteraturen
og blant akademikere.
Foto: Stein Gudvangen

– Det er vel ellers en fjær i
hatten at frikirkeligheten leser
mye mer i Bibelen enn medlemmene i Den norske kirke?
– Det er det jo. Eller vi kan
velge å si at det er en utfordring
for Den norske kirke. Jeg tror jo
at de har en stor mulighet gjen-

nom trosopplæringsreformen til
å lære yngre generasjoner gode
bibellesevaner.

les mer på dagen.no
Du finner mer om KIFOrapporten på dagen.no
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