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Karl Jónas Gíslason kristniboði er nú 
við störf í Eþíópíu. Með honum eru þrír 
sjálfboðaliðar, Egill Erlingsson, Kristín 
Gyða Guðmundsdóttir og Páll Ágúst 
Þórarinsson. Þau heimsóttu samtökin 
My sisters í Addis Abeba og sendu 
blaðinu þennan pistil.

Við Egill, Kalli, Kristín Gyða og Páll 
Ágúst erum stödd í Addis Abeba en við 
stefnum að því að fara til Ómó Rate. Í 
undirbúningi okkar hér í Addis heimsótt-
um við samtökin My sisters en Kristni-
boðssambandið er styrktaraðili þeirra. 
My sisters eru samtök sem sinna ýmsum 
verkefnum í nærsamfélagi sínu. Þau verk-
efni eru margbreytileg en snúa aðallega 
að börnum og mæðrum þeirra. 

Þegar við keyrðum um hverfið í leit 
að samtökunum spurðum við til vegar 
og þekktu allir My sisters. Þar tók á móti 
okkur Sisay Tulu sem er umsjónarmaður 
daglegs reksturs. Hann bauð okkur inn 
á skrifstofu forstöðukonunnar sem var 
ekki við en það þykir merkilegt að kon-
ur stýri samtökum hér. Hann leiddi okkur 
í gegnum starfið sem er afar mikilvægt 
og vel unnið. Það snýr að því að aðstoða 
fátækar mæður, ungmenni og börn sem 
búa við erfiðar aðstæður. Þjónusta þeirra 
er fjölbreytt og er allt frá daggæslu fyrir 
börn yfir í grunnheilbrigðisþjónustu. Nýj-
asta verkefni þeirra er forvarnarfræðsla 
fyrir ungmenni en slík fræðsla er mjög 
sjaldséð hér í Eþíópíu. 

Framlagi Kristniboðssambandsins er 
vel varið hjá My sisters þar sem gleði og 
umhyggja er augljóslega við völd þrátt 
fyrir flókin verkefni. Starfið er vandað og 
undirstrikast það með verðlaunum sem 
þau hlutu frá borgarstjórn Addis. Við 
nutum heimsóknarinnar og er ætlunin 
að heimsækja samtökin aftur í nóvember 
þegar við komum frá Suður-Ómó.

PÁÞ

Fréttabréf Sambands íslenskra kristniboðsfélaga, SÍK.
Blaðið Kristniboðsfréttir segir frá kristniboðsstarfi í Eþíópíu, Keníu, Kína, Japan og 
víðar um heim. Þar má lesa um útvarps- og sjónvarpskristniboð sem SÍK styður 
í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku. Þá eru fréttir af heimastarfi félagsins, 
hugvekjur o.fl.
Blaðið kemur út fjórum sinnum á ári. Áskrift er ókeypis. Þeir sem hafa áhuga á 
að fá Kristniboðsfréttir eru beðnir um að hafa samband við skrifstofu félagsins á 
Háaleitisbraut 58-60.
Ritstjóri og ábyrgðarmaður er Kristín Bjarnadóttir. Prófarkalestur sér Edda 
Ólafsdóttir um. Útlit og uppsetningu annast Hermann Ingi Ragnarsson. 
Prentun er í höndum Ísafoldarprentsmiðju. Útgefandi er Samband íslenskra 
kristniboðsfélaga (SÍK) oft nefnt Kristniboðssambandið, Háaleitisbraut 58-60, 108 
Reykjavík. Sími: 5334900. 
Rafpóstur: sik@sik.is Vefslóð: http://sik.is
Formaður Kristniboðssambandsins er Ólafur Jóhannsson. 
Framkvæmdastjóri er Ragnar Gunnarsson.

Hvað er kristniboð?
Kristniboðar hafa reynt að hjálpa fólki, sem býr við hörmungar, fátækt, 
líkamlega og andlega vanlíðan með ýmsum hætti. Íslenskir kristniboðar starfa 
í Afríkulöndunum Eþíópíu og Keníu og í Japan. Þar vinna þeir að alhliða fræðslu, 
hjúkrun, heilsuvernd og margs konar þróunarverkefnum svo sem umbótum í 
landbúnaði, verndun vatnsbóla og fleiru. Á tímum hungursneyðar taka þeir þátt 
í víðtæku hjálparstarfi og matvæladreifingu. Samhliða þessu er trúin á Jesú 
Krist boðuð. Hún veitir fólki nýjan styrk og lausn undan valdi illra afla. Trúin gefur 
nýja lífsvon. 

Fjármögnun. Allt starf SÍK er fjármagnað með frjálsum framlögum velunnara 
og áhugafólks. Hægt er að gerast stuðningsmaður starfsins með föstum 
greiðslum eða með því að greiða inn á bankareikning félagsins (0117-26-2818 / 
kt. 550269-4149). Fjárhagsáætlunin er upp tæpar 70 milljónir á þessu ári.

Við þökkum fyrir gjafir til starfsins!

kristniboðsfréttir

AF götu í SkólA

Kalli og Sisay. Sisay.

Inni á lóð My Sisters.
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Hugvekjuna að þessu sinni skrifar 
nýráðinn prestur á Akranesi, Þráinn 
Haralds son.

Sumarið 2006 dvaldist ég í Ómó Rate 
í Eþíópíu. Staður sem margir kristniboðs-
vinir kannast við. Það var eftirminnilegt 
sumar, bæði spennandi en um leið erfitt 
og krefjandi. 

Eftirmiðdag einn hélt ég út frá kristni-
boðsstöðinni, ásamt prestinum Tafese, í 
göngutúr út á sandinn í kring. Við kom-
um að litlu þorpi og þar fyrir utan einn 
lágreistan kofann voru tvær eldri kon-
ur dansandi. Þær hættu að dansa um 
stund og gáfu sig á tal við okkur. Tafese 
gat sagt mér að þær væru að undirbúa 
umskurn, að tvær ungar stúlkur yrðu nú 
umskornar. Stúlkurnar komu meira segja 
út úr kofanum, augljóslega undir áhrifum 
áfengis, sem þeim hafði verið gefið til 
sljógvunar. Brátt kemur eldri kona gang-
andi út úr eyðimörkinni og gengur inn í 
kofann. Þetta var sú sem skyldi sjá um 
athöfnina. Eldri konurnar tvær fyrir utan 
kofann byrja að dansa á nýjan leik. Við 
Tafese stóðum álengdar örlitla stund 
áður en við gengum aftur af stað. Ég hef 
sjaldan fundist ég jafn vanmáttugur og 
einmitt þarna. Vitandi um þá skelfilegu 
misþyrmingu sem beið stúlknanna, en 
geta ekkert að gert. 

Hvers vegna stundum við kristniboð 
er stundum spurt? Stysta og einfald-
asta svarið og það réttasta einnig er að 
benda á kristniboðs- og skírnarskipun 
Frelsarans. Jesús er skýr í máli sínu, 
þarna sem og á öðrum stöðum. Farið og 
gerið allar þjóðir að lærisveinum. Jesús 
segir reyndar meira en farið og gerið, orð 
hans eru farið því og gerið allar þjóðir að 
lærisveinum. Undanfarinn er valdið sem 
Jesú er gefið.

Gætum við kannski líka gefið lengra 
og flóknara svar? Guð er skapari okkar 
allra og hann hefur áætlun með sköpun 
sína, hann kallar eftir réttlæti. Stefið 
sjáum við aftur og aftur í gegnum alla 
Biblíuna. Nei, sú fasta sem mér líkar er 
að leysa fjötra rangsleitninnar, láta rakna 
bönd oksins, gefa frjálsa hina hrjáðu og 

sundurbrjóta sérhvert ok, það er, að þú 
miðlir hinum hungruðu af brauði þínu, 
hýsir bágstadda, hælislausa menn og ef 
þú sérð klæðlausan mann, að þú klæðir 
hann og firrist ekki þann sem er hold þitt 
og blóð stendur í spádómsbók Jesaja 
(58.6-7). Það væri vel hægt að taka fleiri 
dæmi. Köllun Guðs er ákall um réttlæti 
sköpun sinni til handa. Við erum kölluð til 
að miðla réttlæti Guðs. 

Kristniboð vinnur að þessari mikil-
vægu köllun og stundum gæti hún verið 
fyrirferðameiri. Það er einmitt þess vegna 
sem að kristniboðið sinnir, samfara boð-
un og predikun, hjálparstarfi, heilbrigðis-
þjónustu og almennri fræðslu. Ekki til 
að greiða bara veginn fyrir orðið, heldur 
vegna þess að Guð kallar eftir réttlæti.

Við stundum kristniboð fyrir þessar 
tvær stúlkur sem ég hitti einn sumareftir-
miðdag 2006. Fyrir dætur þeirra, til að 
þær sleppi undan áþján þeirra limlestinga 
og kvenfyrirlitningar sem mæður þeirra 
fengu að kenna á. Vegna þess að Guð 
kallar eftir réttlæti handa brotnum heimi. 

Í sannleika sagt hefur kirkjan ekki 
alltaf verið barnanna best þegar kemur 

að réttlætismálum og hefur hún jafnvel 
sýnt af sér fyrirlitningu og mismunun. Um 
það verður ekki deilt og dæmin sjálfsagt 
mýmörg – enda kirkja Krists stór.

Kristniboð snýst um að svara kalli 
Krists. Fara og boða trú á hann, því að í 
orðum hans felst frelsi. Frelsi frá synd, frá 
dauðanum, frelsi til lífs. Kristniboð getur 
verið farvegur réttlætis og hefur oft verið 
það í störfum Kristniboðssambandsins. 

Við sinnum kristniboði vegna þess að 
það er þörf á því, bæði hér heima og er-
lendis, vegna þess að allir ættu að heyra 
um Krist. Við sinnum kristniboði vegna 
þess að Guð kallar eftir réttlæti handa 
brotnum heimi. 

Nú um þessar mundir, rétt eins og 
svo oft áður, hafa styrjaldir og hörmungar 
hrakið milljónir manna á flótta. Slíkan 
veruleika þekkir kristniboðið vel. Gleym-
um ekki skyldum okkar og kalli Krists. 

Það er þörf á kristniboði, það er þörf 
á réttlæti.

Kristur segir: „Allt sem þér gerðuð 
einum minna minnstu bræðra, það hafið 
þér gert mér“ (Matt 25.40b).

Þráinn Haraldsson

ÁkAll guðS um réttlæti

Þráinn á tali við börn í Eþíópíu.
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Hjónin Gísli og Nora Jónsson hafa 
starfað í Búlgaríu í fimm ár. Þau eru 
kristnir ráðgjafar og kennarar. 

Skjólstæðingar Gísla og Noru koma frá 
alheimssamtökum gegn mansali (A21), 
frá samtökum sem aðstoða vændiskonur, 
ameríska og breska sendiráðinu í Sofíu, 
tveimur alþjóðaskólum og heimafólki. 
Þeir eru á aldrinum 5-65 ára, frá mörgum 
þjóðum, mismunandi trúarbrögðum og 
menningarheimum. Vandamálin geta 

verið mismunandi s.s. lífsleiði, nauðgun, 
misnotkun, hegðunarvandi, átröskun, 
ofbeldi í sambúð og hjónaböndum, sam-
skiptavandamál, þunglyndi, kvíði og 
sjálfsvígshugsanir. 

Hjónin segja að tíminn í Búlgaríu 
hafi verið lærdómsríkur og þau lofa 
Drottin fyrir að nota sig. Þau hafa 
verið vitni að því að Guð hefur læknað 
og byggt upp brotna einstaklinga. 
Þau segja Drottin breyta lífi margra 
einstaklinga, hjálpa þeim að öðlast 
von, skilning, fyrirgefningu og kær-
leika. Fólk lærir að takast á við lífið 
eftir alvarlega misnotkun, barsmíðar 
og nauðganir og hjón hafa lært að 
byggja upp traust samband sín á milli. 
Þau kenna og þjálfa einnig heimafólk 
í ráðgjöf. 

Gísli og Nora bjuggu á Norður-Írlandi 
síðastliðinn vetur og þar hafa þau kynnt 
starf sitt og aflað sér stuðningsfólks en 

þau eru án launa í Búlgaríu. Á meðan 
þau dvöldu á Írlandi sinnti Gísli um 20 
einstaklingum á „skype“ þar á meðal 
tveimur fórnarlömbum mansals. Annað 
fórnarlambið var misnotað frá 7 ára aldri 
og selt í vændi.

Gísli skrifar í fréttablaði þeirra hjóna: 
„Í Róm 8:28 standa þessi orð: Vér vitum, 
að þeim, sem Guð elska, samverkar allt til 
góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt 
ákvörðun Guðs. Hann heyrir ákall mis-
notaða barnsins. Hann sér tár þess sem 
leitar að ást og umhyggju. Hann leiðbein-
ir og kennir okkur öllum að velja veginn 
sem við eigum að ganga. Þetta snýst 
raunverulega allt um Hann. Hann er ráð-
gjafinn og græðarinn.“

Hjónin héldu aftur til Búlgaríu í sumar. 
Hægt er að styrkja starf þeirra með fjár-
framlagi og fyrirbæn. Upplýsingar eru 
veittar á skrifstofu Kristniboðssam-
bandsins í síma 5334900.

HjÁlpArStArF í BúlgAríu

Gjafakort kristniboðssambandsins
fást í basarnum, austurveri

sik.is/Gjafakort
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Ljósi varpað á máL sem eKKi má 
ræða
Kristilega sjónvarpsstöðin Sat-7 hóf ný-
lega útsendingu á nýjum þætti um kon-
ur. Hugsunarháttur í Mið-Austurlöndum 
er á margan hátt mjög gamaldags. Kon-
ur telja öryggi sínu ógnað ef þær kvarta 
og þær fá ekki stuðning fjölskyldu sinnar, 
yfirvalda eða laga samfélasins. Þetta 
kemur í veg fyrir að konur ræði opinskátt 
um ýmis vandamál, segir stjórnandi þátt-
anna, Julie Nakouzi. Hver þáttur er 40-45 
mínútna langur og fjallar um viðkvæm 
málefni eins og skilnað, forræði barna, 
heimilisofbeldi, kynferðislega misnotkun 
og heiðursmorð.

Julie Nakouzi leggur áherslu á mikil-
vægi þess að varpa ljósi á það sem ekki 
má minnast á. Hún segir Sat-7 bera hag 
fjölskyldna fyrir brjósti. 

- Við viljum hvetja fólk til að taka af-
stöðu gegn þessari þöggun sem konur 
búa við, segir Julie at lokum.

Heimild Sat-7

SjónvArpSkriStniBoð

segir bibLíusögur með pensLi
Barnarásin á Sat-7 sendir út þáttinn Lilla 
málar. Hann var frumsýndir í sumar í Íran.

Areezoo sem býr til þættina vill boða 
börnum fagnaðarerindið með því að mála 
og segja frá um leið. Hver þáttur er 20 
mínútna langur og tekur fyrir eina sögu 
úr Biblíunni. Arezoo er með alls konar liti 
og pensla hjá sér í myndverinu og hvetur 
börn til að fylgja fordæmi hennar og segja 
frá trú sinni í gegnum myndlist.

Ljós í dimmum heimi
„Við vonum og biðjum þess að börn 
gleðjist við að horfa á þættina. Við vonum 
að þau noti ekki bara myndlistarhæfileika 
sína heldur að þau læri líka mikilvæg 
biblíuleg sannindi. Við vonum að okkur 
takist að gera þau að ljósi í dimmum 
heimi“, segir Nikoo Ordodary, þáttagerð-
arstjórnandi á Sat-7 á farsi-tungumálinu.

Útsending þessara þátta er mikilvægt 
skref fyrir sjónvarpsrásina sem stefnir að 
útsendingum kristinna þátta allan sólar-
hringinn fyrir börn sem tala farsi.

bjarmi
TÍMARIT UM KRISTNA TRÚ

bjarmi.is

m i k ið  ú r v al  a f  b ó k u m ,  fa t n aði ,  g j a fa v ö r u  o g  fle i r u .
o p ið  v i r k a  da g a  kl .  11 -18 .  S í m i  5 6 2  6 7 0 0 .

Basarinn
nyt ja m a r kaðu r  kr ist n ib oðs s a m b a ndsin s  í  A u st u r v e r i
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SjónvArpSkriStniBoð: krAFtAverk og FyrirgeFning í írAk

Kraftaverk og fyrirgefning eru mögu-
leg fyrir trú á Jesú. Fólk í Írak öðlast 
styrk við að horfa á sjónvarpsefni Sat-
7 sem Kristniboðssambandið styrkir 
fjárhagslega á hverju ári.

Dagskrárgerðarmenn Sat-7 tóku 
mikla áhættu þegar þeir stigu úr flugvél-
inni í Bagdad en hún var þess virði. Þeim 
tókst að taka upp efni þar sem fólk sem 
lifði af sprengjuárásir segir sögu sína og 
hvernig því tókst að fyrirgefa.

Öryggi landsmanna hefur versnað 
svo mikið að aðeins prestar og starfs-
menn utanríkisþjónustunnar mega taka 
á móti flugfarþegum. Himinháir múrar 
eru fyrir framan kirkjur, skóla, lögreglu-
stöðvar og sjúkrahús. Fólki stendur ógn 
af sjálfsmorðssprengjum í bílum sem aka 
á byggingar.

John Adley stjórnaði tökuliðinu. Hann 
hefur starfað hjá Sat-7 sjónvarpsstöðinni 
frá árinu 1999. Útsendingar stöðvarinnar 
sjást í Mið-Austurlöndum og Norður-Afr-
íku.

Tökuliðið kynntist vel lífinu á götum 
Bagdad þessa fimm daga sem það var 

þarna. Markmiðið var að búa til þætti 
þar sem fram kæmi hvernig kristið fólk í 
Írak lifir á þessum erfiðu tímum. Kristið 
fólk sagði bæði frá kraftaverkum og 
fyrirgefningu.

Lifði sprengjuárás
Sr. Michael var á heimleið í kirkjurútunni 
eftir að hafa ekið kirkjugestum heim til sín 
að aflokinni guðsþjónustu. Skyndilega 
var ekið á rútuna og sprengja sprakk. 
Sprengjan var svo öflug að logandi stykki 
úr rútunni þeyttust hátt í loft. Það eina 
sem brann ekki var sætið sem Michael sat 
í. Hann slapp með minniháttar skrámur.

gat fyrirgefið
Tveir aðrir sögðu frá fyrirgefningu innan 
fjölskyldunnar. Þegar Amira var barn 
var hún skilin eftir á barnaheimili. Árum 
saman var hún niðurbrotin og fannst hún 
svikin. Hún fyrirgaf fjölskyldunni eftir að 
hún varð kristin. Shadi, líka írakskur, átti í 
áralöngum deilum við bróður sinn. Hann 
leitaði í trúna á Jesú þegar ofbeldið hófst í 
landinu og tókst þá að sættast við bróður 

sinn. Sambandi var komið á þegar haldið 
var brúðkaup í fjölskyldunni.

bað fyrir LögregLunni
Umgjörðin fyrir þættina í Bagdad bauð 
upp á margs konar erfiðleika. Lögreglan 
bannar myndatöku á ríkisstarfsmönnum 
og eftirlitsstöðvum sem eru oft skotmörk 
uppreisnarmanna. Myndatökumennirnir 
komust ekki hjá því að mynda lögregluna 
þar sem hún var nánast alls staðar. Iðu-
lega komu þeir og vildu banna myndatök-
urnar. Aðrir lögregluþjónar voru forvitnir 
og vildu vita hvað verið væri að mynda. 
Þegar þeir heyrðu að myndatökurnar 
tengdust kristilegum sjónvarpsþætti 
báðu þeir um fyrirbæn.

John Adly er ánægður með að sjón-
varpinu var sýnd virðing í Írak. Margir 
vegfarendur sögðust horfa á þætti stöðv-
arinnar. Adly sá einnig sjónvarpsskjái á 
veitingastöðum sem sýndu þætti Sat-7. 
Hann vonast til að ný tækifæri gefist til að 
boða Írökum fagnaðarerindið.

Heimild: Sat-7)



Í viðtali við Utsyn, fréttablað norska 
kristniboðssambandsins NLM, segir 
Samson að fagnaðarerindið breiðist út í 
Pókothéraði en kirkjan glími við fjárhags-
vanda.

Samson varð kristinn árið 1984. 
Hann starfaði sem prédikari og prestur 
í lútersku kirkjunni í Pókot í mörg ár og 
síðustu fjögur árin sem biskup. Lúterska 
kirkjan í Pókot skiptist í 37 sóknir með 
250 söfnuðum. 31 prestur og 85 prédik-
arar starfa í kirkjunni. Stöðugt fjölgar 
söfnuðunum.

„Útbreiðslustarf kirkjunnar hefur náð 
langt og gengur vel. En við stjórn fjár-
mála og þróunarverkefna þarf kirkjan enn 
hjálpar við. Við erum reynslulítil á þeim 
sviðum og nú eru fjármunir uppurnir. Við 
þurfum aukna þekkingu á stjórn fjármál-
anna“, segir keníanski biskupinn.

óttast auKna spennu í Landinu
Hvernig er að vera kristinn í Keníu?

„Það er mikil fátækt í landinu en ef þú 
átt orð Guðs ertu ríkur. Trúin hjálpar fólki 
að hætta drykkjuskap og öðrum miður 
góðum lifnaðarháttum. Það fær hjálp til 
að varðveita hjarta sitt og andann.“

Lokipuna óttast spennu milli krist-
inna og múslima sem hefur aukist vegna 
hryðjuverka síðustu ára í landinu.

„Við misstum tvo safnaðarmeðlimi í 
Garissa. Það gerast hörmulegir atburðir. 
Fólk er drepið og við vitum aldrei hver er 
næstur. Það er slæmt en við óskum eftir 
friði og að fólk geti lifað saman í sátt og 
samlyndi.“

eKKert fær stöðvað  
fagnaðarerindið
Lúterska kirkjan í Pókot leggur mikla 
áherslu á útbreiðslu fagnaðarerindisins. 

„Allt sem eflir útbreiðslu fagnaðarer-
indisins er starf mitt. Við leitum leiða til 
að ná til þeirra sem þekkja ekki Jesú. 
Við óskum eftir því að fleiri fái að kynn-
ast fagnaðarerindinu. Ekkert fær stöðvað 

útbreiðlsu fagnaðarerindisins, ekki einu 
sinni fangavist því í fangelsum er einnig 
hægt að boða orðið“, segir biskupinn um 
dagleg störf sín.

Samson er þakklátur fyrir að taka þátt 
í Aðalfundi NLM og að heimsækja Ís-
land. Hann segir að lokum að útbreiðsla 
fagnaðarerindisins sé það mikilvægasta.

Heimild: Utsyn 17.07.2015
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viðtAl við SAmSon lokipunA BiSkup í lúterSku kirkjunni í pókot, keníu

Samson Lokipuna og eiginkona hans.
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nýtt líF Á rokkóóeyju
Leifur Sigurðsson og fjölskylda sneri 
aftur til Japans í sumar. Leifur sendir 
okkur eftirfarandi bréf:

Daglegt líf okkar er aftur að komast í 
fastar skorður, krakkarnir eru byrjaðir í 
skólanum og ég er farinn að sinna þeim 
skyldum sem mér hafa verið faldar. 
Söfnuðurinn og sóknarnefnd kirkjunnar á 
Rokkóeyju tók mjög vel á móti okkur. 23. 
ágúst var hátíðarguðsþjónusta og Kanji, 
prestur safnaðarins afhenti okkur starfs-
bréf og bauð okkur velkomin til starfa. 
Eftir guðsþjónustuna voru bornar fram 
veitingar og okkur gafst tækifæri á að 
hitta og spjalla við kirkjugesti. Það vakti 
strax athygli okkar hversu mörg hjón 
sækja kirkjuna, en hér í Japan eru konur 
í miklum meirihluta í flestum söfnuðum. 
Það er virkilega jákvætt að sjá söfnuð þar 
sem betra jafnvægi milli kynjanna ríkir.

Söfnuðurinn er bara 13 ára gamall, 
var stofnaður árið 2002. Fyrstu árin voru 
guðsþjónustur haldnar í Norska skól-
anum í Kobe, sem var á Rokkóeyju (skól-
anum var lokað árið 2005). Kirkjan er sú 
eina á eyjunni og eru aðfluttir einstak-
lingar og fjölskyldur sem koma úr öðru 
kristnu samhengi. Stofnun safnaðarins 
var sannkallað bænarsvar en fjölmargir 
kristnir sem flutt höfðu til eyjarinnar höfðu 
beðið fyrir því að söfnuður yrði stofnaður.

Ég kem til með að predika einu sinni í 
mánuði og vera með enskukennslu í kirkj-
unni í því skyni að ná til nýs fólks. Enn 
höfum við ekki ákveðið hvaða markhóp 
við viljum leggja áherslu á - börn eða full-
orðna, heimavinnandi eða útivinnandi 
o.s.frv. Á síðasta safnaðarfundi var rætt 
um hvernig best væri að ná til ákveðinna 
hópa. Ef við hugsum um útivinnandi fólk 
þá verðum við að hafa tilboð um kennslu 
sem hentar því. En venjulegur vinnudagur 
í Japan er mjög langur. Menn koma oft 
ekki heim fyrr en seint á kvöldin. En jap-
anskir starfsmenn sýna vinnuveitendum 
sínum hollustu með því að vinna yfirvinnu 
launalaust.

Ég mun einnig halda utan um ung-

lingastarf kirkjunnar. Tvisvar í mánuði 
hittist í kirkjunni hópur sem kallaður er 
TEENS. Starf með unglingum byrjaði 
fyrir um átta árum, farið er í leiki, borðað 
saman og hlustað á Guðs orð (ekki ólíkt 
Föstudagsklúbbi fjölskyldustarfs Kristni-
boðssambandsins). Þetta eru hressir 
krakkar og það verður spennandi að 
kynnast þeim betur. Önnur verkefni koma 
betur í ljós eftir því sem við kynnumst 
fólkinu og áttum okkur betur á þörfum 
safnaðarins og fólksins sem býr á Rokkó-
eyju.

Mig langar að fela kristniboðsvinum 
þessi bænarefni:

a) Skólagöngu Hannesar og Lilju. 
Það er ekki auðvelt að skipta um skóla. 
Það hefur sérstaklega reynt á Hannes 
að þurfa að takast á við nýtt tungumál. 
Skrefin eru stundum þung þegar hann 
heldur á leið í skólann. Hann þarf að 
ferðast með lest og tekur það um 40 mín. 
Lilja byrjar í fyrsta bekk í apríl á næsta ári. 
Japanska skólaárið byrjar í apríl.

b) Kanji sensei. Hann starfar að hluta 
til fyrir Lutheran Hour í Kobe og er því 
oft mjög upptekinn. Söfnuðurinn hefur 
ekki tök á að hafa hann í fullu starfi sem 
stendur.

c) TEENS. Biðjið þess að þeir ungling-
ar sem koma taki á móti Jesú og eignast 
lifandi trú.

d) Enskukennslu. Biðjið þess að Guð 
sýni okkur á skýran hátt á hvaða hóp við 
eigum að leggja áherslu.

Bestu kveðjur
Leifur og fjölskylda

Söfnuðurinn á Rokkóeyju.

Leifur og fjölskylda búa í þessari 
blokk.

Hópur unglinga í Teens.

 Kanji, prestur safnaðarins. Fjölskyldan boðin velkomin.
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ýmSAr Fréttir
gestir og KristniboðavígsLa  
á Löngumýri
Árlegt sumarmót Kristniboðssamband-
sins að Löngumýri í Skagafirði var haldið 
þriðju helgi í júlí. Þátttakendur voru um 
60 talsins. Á dagskrá var biblíulestur, 
kristniboðssamvera, guðsþjónusta, vitn-
isburðarstund og fleira. Sérstakir gestir 
mótsins voru hjónin Rahel og Samson 
Lokipuna, biskup Norðvesturbiskups-
dæmis lúthersku kirkjunnar í Keníu. Voru 
þátttakendur afar ánægðir og þakklátir 
með mótið. Hápunktur þess var kristni-
boðsstundin þar sem Katsuko Sigurðs-
son, eiginkona Leifs Sigurðssonar, var 
vígð sem kristniboði. Vígslan var í hönd-
um Samsonar með aðstoð framkvæmda-
stjóra SÍK.  Þess má einnig geta að 
Samson og Rahel tóku þátt í samkomu í 
Kristniboðssalnum miðvikudaginn15. júlí. 
Samkomugestir voru uppörvaðir af því að 
sjá og eiga samfélag við þau hjón og fá 
nýjar fréttir og nánd við ávöxt starfsins úti 
í Pókot í Keníu. 

bibLíusKóLi síK að fara af stað
Kristniboðssambandið heldur áfram 
starfsemi biblíuskólans sem byrjaði í 
fyrravetur. Kennt verður á miðvikudögum 
kl. 18-19:45 eins og þá. Kynning á starf-
semi vetrarins var miðvikudaginn 16. 
september og kennsla hefst 23. sept-
ember. Á haustmisseri verður áherslan 
á bækur, eðli og áherslur Gamla testa-
mentisins og á vormisseri á sama hátt á 
Nýja testamentið. Nánari upplýsingar eru 
á www.sik.is og á skrifstofu SÍK, sími 533 
4900, netfang sik@sik.is.

fjöLmennur aðaLfundur og mót 
systursamtaKa síK í noregi
Systursamtök Kristniboðssambandsins í 
Noregi, Norsk luthersk misjonssamband, 
NLM, hélt aðalfund sinn í Randabergi fyr-
ir utan Stafangur í byrjun júlí. Aðalfundir 
eru haldnir á þriggja ára fresti og sam-
hliða fundinum mikil dagskrá, eiginlega 
sumarmót með samkomum, málstofum, 

biblíulestrum, tónleikum og fleiru. Talið er 
að nálægt fimm þúsund manns hafi sótt 
atburðinn í heild eða hluta. Á samkomum 
var hvatning til að boða fagnaðarerindið 
nær og fjær áberandi. Kristniboðssam-

bandinu var boðið að senda fulltrúa 
sinn og sótti framkvæmdastjóri, Ragnar 
Gunnarsson, Norðmenn heim og tók 
þátt í góðri og uppbyggilegri dagskrá frá 
morgni til kvölds í fimm daga. 

Ragnar Gunnarsson, Katsuko Sigurðsson og Samson Lokipuna.

Hjónin Katsuko og Leifur með yngstu dóttur sína, Elínu, ásamt vígsluvottum.
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Ungdommens landsmöte eða UL er 
kristilegt mót í Noregi fyrir ungt fólk. 
Norska kristniboðssambandið (NLM) 
heldur mótið hvert ár og þangað koma 
2-3000 ungmenni. Í ár fór 25 manna 
hópur frá Íslandi á mótið.

Það voru syfjuleg en eftirvæntingafull 
andlitin sem mættu mér snemma á 
þriðjudagsmorgni 28. júlí síðastliðinn á 
Keflarvíkurflugvelli. Um 30 manna hópur 
sem var tilbúinn í ferðalag, á UL 2015 mót 
í Noregi, ásamt fararstjórum ferðarinnar, 
sr. Sveini Alfreðssyni og Valdísi Jónsdótt-
ur. Eftir þó nokkurt ferðalag kom hópur-
inn á áfangastað, mótssvæðið, Randa-
berg, sem var fallegur staður rétt fyrir 
utan Stavanger. Við komum okkur fyrir 
í skólastofum og héldum síðan spennt 
á fyrstu kvöldvöku mótsins. Við sáum 
strax að mótið ætti eftir að verða mikil 

upplifun fyrir okkur Íslendingana, lof-
gjörðarsveitin var mögnuð, allir tóku þátt 
í söngnum og ljósadýrðin var mikil. Allt 
var gert til að skapa hlýlega stemningu. 
Þema mótsins var ,,Grímur“ og athyglinni 
var beint að samfélagsmiðlum þar sem 
allir keppa eftir vinsældum. Öll berum við 
grímur sem við setjum upp, meðvitað og 
ómeðvitað en frammi fyrir Guði getum 
við verið við sjálf. Að frelsa sig undan því 
að vera háður ,,like-um“ á facebook eða 
vera stöðugt að leika einhverja persónu 
getur haft mikil áhrif á sálarlíf unglinga og 
einmitt þess vegna var mikil áhersla lögð 
á kærleika Guðs til okkar. Sú upplifun 
að standa með fleiri þúsund jafnöldrum 
mínum í stórum sal og syngja Guði lof og 
dýrð verður mér ógleymanleg minning.

Dagskrá mótsins var fjölbreytt. Fyrir 
utan fastar morgunstundir og kvöldvökur 
var boðið upp á fræðslu yfir daginn og 

var þá hægt að velja á milli 3-4 fræðslu-
stunda, sem allar fjölluðu um áhugaverð 
málefni. Einnig var boðið upp á ýmsa aðra 
dagskrárliði líkt og blak- og fótboltamót, 
fjallgöngu á Prekestolen, hip-hop dans, 
brimbretti og margt fleira. Gestgjafarnir 
voru frábærir við okkur Íslendingana og 
tóku okkur opnum örmum. Fyrir kristin 
ungmenni frá litla-Íslandi var það upp-
byggilegt og mikils virði að fá að taka þátt 
í svona stóru, kristilegu móti og finna að 
við erum eitt í Guði. 

Ég vil þakka öllum þeim sem tóku 
þátt í að undirbúa þessa ferð fyrir hönd 
Íslands, sr. Sveini og Valdísi fyrir dygga 
fararstjórn sem gerðu ferðina enn eftir-

minnilegri og skemmtilegri en hún hefði 
annars verið um leið og ég þakka ferða-
félögum mínum fyrir frábæra samveru. 

Pétur Ragnhildarson

ul 2015

íSlenSk ungmenni vekjA AtHygli
Ég fór til Noregs á mót sem heitir UL 
í lok júlí s.l. í Randaberg, Stavanger 
ásam 27 öðrum Íslendingum.  
Við fengum frábærar móttökur þegar 
við komum út og vöktum mikla at-
hygli. Vorum beðin um að taka þátt 
í UL sjónvarpinu og svo vorum við 
beðin um að koma í viðtöl og mynda-
töku hjá fjórum kristilegum fjölmiðlum.  
Það var svo gaman að sjá hvað það 
voru margir kristnir unglingar saman 
komnir á UL. Það var engin að fela trú 
sína og allir skemmtu sér konunglega. 
Á hverjum degi voru samkomur kl. 11 
og 20 með lofgjörð og ræðu en eftir 
morgunstundina voru umræðuhópar. 
Boðið var upp á norska og enska um-
ræðuhópa en við Íslendingarnir mynd-
uðum íslenska umræðuhópa. Það var 
ótrúlega gaman að sjá hvað mótið var vel 
skipulagt í alla staði og lofgjörðin frábær.  
Samkomurnar fóru fram í stóru íþrótta-
húsi í Randaberg í Stavanger. Það var 
búið að skipta því til helminga, í öðrum 

helmingnum voru samkomurnar haldnar 
en í hinum voru básar. Þar var kynnt 
kristilegt starf í Noregi eins og biblíu-
skólar, lýðháskólar og Kristniboðssam-
bandið í Noregi og þar var einnig verslun 
sem seldi kristilegan varning. Mér fannst 
mjög gaman að ganga á milli bása og 
kynna mér skólana í Noregi. Það voru svo 
margir skólar með mismunandi stefnum 
svo allir ættu að geta fundið skóla sem 
hentar þeim. Ég hálfpartin öfundaði 
unglingana í Noregi að hafa þetta úrval.  
Það var hægt að skrá sig í ýmsar afþrey-
ingar á mótinu t.d. gönguferð á Prei-
kestolen, fótboltamót, blakmót, kajak-
ferð ásamt fleiru gegn vægu gjaldi. Við 
Íslendingarnir vorum langflestir af þeim 
sem skráðu sig í gönguferð upp á Prei-
kestolen sem var ótrúlega skemmtilegt 
fyrir utan lítið útsýni vegna þoku. Við vor-
um beðin um að taka nokkur dansspor 
upp á toppnum fyrir UL sjónvarpið. Við 
Íslendingarnir kenndum Norðmönnunum 
að dansa Cobra style á toppnum sem var 

mjög skemmtileg reynsla og við vöktum 
mikla athygli. 

Sara Lind Sveinsdóttir
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Í sumar fór ég ásamt hópi íslenskra 
krakka á mót í Stavangri í Noregi sem 
heitir UL (Ungdommens Landsmøte). Við 
vorum 28 talsins og erum flest úr félög-
unum KSS (Kristileg skólasamtök) og 
KSF (Kristilegt stúdentafélag). Mótið er 
á vegum NLM-ung, Norska kristniboðs-
sambandsins og hefur verið haldið á 
hverju ári í mörg ár. 

frábært sKipuLag
Mótið fór fram í stóru íþróttahúsi sem 
búið var að breyta í samkomusal fyrir 
rúmlega þrjú þúsund manns. Það var 
greinilegt að mikil vinna var lögð í undir-
búninginn. Í salnum var stórt svið með 
miklum tækni- og ljósabúnaði. Mér leið 
eins og ég væri kominn á stórtónleika 
með einhverri þekktri hljómsveit því þetta 
var svo flott. Skipulagið á stundunum var 
líka frábært. Þær gengu ótrúlega smurt 
fyrir sig og voru vel heppnaðar. 

fjöLbreytt dagsKrá
Hefðbundinn dagur á mótinu byrjaði 
klukkan 11 með stund í salnum, með 
tónlist, söng og ræðu sem tengdist þema 
mótsins sem var grímur eða „masker“. 
Ræðurnar voru frábærar og höfðu mikil 
áhrif á mann. Að mínu mati stóð ræða 
Rachel Gardner frá Bretlandi upp úr. Eftir 
þessar stundir var farið í smáhópa. Ég 
var mjög hissa þegar ég heyrði að skipta 

ætti þrjú þúsund manns í fimm til tíu 
manna smáhópa en það gekk mjög vel. 
Að umræðuhópunum loknum gat maður 
valið á milli nokkurra fyrirlestra. Klukkan 
tvö voru tveir fyrirlestrar, klukkan fjögur 
voru aðrir tveir og síðan klukkan fimm 
var einn til viðbótar. Við fórum stundum 
á fyrirlestra en einnig var boðið upp á 
allskonar aðra dagskrá. Til dæmis fóru 
nokkur okkar á Preikestolen, þverhníft 
bjarg, sem var mjög gaman þrátt fyrir 
lítið útsýni vegna þoku. Klukkan átta á 
kvöldin voru kvöldstundir sem voru mjög 
flottar. Hljómsveitin sem sá um tónlistina 
var frábær og gerði þetta að enn meiri 
upplifun. Síðan endaði dagurinn á tón-
leikum eða kvikmynd. Fyrsta kvöldið 
voru gospeltónleikar með Samuel Ljung-
blahd sem voru með skemmtilegri tón-
leikum sem ég hef farið á. Að kvöldi dags 
gat maður farið sáttur að sofa.

uppörvandi
Þetta mót var mjög uppörvandi fyrir 
okkur Íslendingana, bæði voru ræður og 
tónlistin flott en einnig hafði mikil áhrif 
að sjá svona marga saman komna til að 
uppbyggjast í trúnni. Norðmennirnir tóku 
svo sannarlega vel á móti okkur. Draumur 
okkar er að hafa svipað mót á Íslandi í 
framtíðinni.

Birkir Bjarnason

Stuð i StAvAngri

Hluti af hópnum sem fór á Preikestolen.

Hópurinn fyrir framan konungshöllina 
í Osló.

Hljómsveitin sem sá um tónlistina 
á mótinu.
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Fréttir AF kriStniBoðunum í mAlí
Sveinn Einar Friðriksson Zimsen, 
kristniboði í Malí sendi okkur eftir-
farandi bréf.

Af okkur er allt gott að frétta, við vorum 
að koma úr sumarfríi. Við fórum til Keníu 
og hittum þar vini og samstarfsfólk. Við 
erum ekki mörg hér í Mali, svo það er frá-
bært að tala við fólk annarstaðar sem er 
að vinna að sama málefni.

Lífið gengur sinn vanagang hér í Na-
rena. Naomi, elsta dóttir okkar, er komin á 
skólaaldur og búin að fá norskan kennara, 
Birte. Þær eru nú þegar byrjaðar að tak-
ast á við fyrsta bekk úti í skólakofanum.

Það er rigningartími og brunnarnir 
okkar eru fullir og náttúran í kringum 
okkur er orðin græn. Það er ótrúlega stór 
munur á þurrkatíma og rigningartíma, allt 
umbreytist. Það rignir mest á nóttunni 
og svo kemur sólin fram á morgnana, en 
þegar rignir á daginn er oft rólegt hér hjá 
okkur. Fólk heldur sig inni þegar rignir.

Við finnum líka fyrir því að þegar það 
hefur rignt mikið um nóttina þá koma ekki 
svo margir krakkar í barnastarfið morg-
uninn eftir. 

Við erum núna aftur að undirbúa 
barnamót sem verður haldið hér í Narena 
frá fyrsta til þriðja september. Markmið 
okkar er að hafa svona mót tvisvar á ári. 
Það hefur verið haldið tvisvar áður og 
verið mjög vel sótt, um 200 börn í bæði 
skiptin. Við vonum að allir komi aftur og 
líka nýir krakkar. 

Annars höldum við áfram með að 
heimsækja fólk og fólk kemur í heimsókn 
til okkar. Það er gott að sjá að fólk er 
byrjað að þekkja okkur og kemur meira 
til okkar. Eins og þið vitið er fólk flest hér 
múslimar, en við sjáum meir og meir að 
fólk er líka bundið af forfeðra- og anda-
trú. Okkur finnst fólk vera opið og áhuga-
samt um okkar trú.

Við erum líka að vinna að biblíu-
þýðingu á malinkemállýskuna sem er 
töluð hér. Það var fyrir nokkrum árum 
gerð tungumálakönnun í þorpunum hér 
í kringum okkur til að finna út hvort það 
væri þörf á sérstakri þýðingu á þessa 
mállýsku. Við vitum að fólk skilur bamb-
ara og Biblían er þýdd á bambara. Niður-
staðan úr könnuninni var að það er samt 
þörf á þýðingu. Ekki bara af því að fólk 
skilur ekki bambara heldur af því að það 
vill ekki tala bambara, það er ekki þeirra 
mál. Bambara er tungumálið í Bamako 
og malinke er tungumálið hér hjá okkur. 
Við höldum þess vegna að ef fólk fær 
Biblíuna á eigin tungu muni það frekar 
vilja lesa hana.

Það er nefnd sem vinnur að þýðing-
unni. Eins og staðan er núna er búið að 
þýða Rutarbók og verið að leggja síðustu 
hönd á Jónasarbók.

Guð veri með ykkur öllum 
og blessi starf 

Kristniboðssambandsins.
Svenni



13

KRISTNIBOÐSFRÉTTIR

útvArpSkriStniBoð – HeimiliSoFBeldi

Eitt af þeim verkefnum sem Kristniboðs-
sambandið styður er útvarpsstarf, No-
rea Radio. Það tekur þátt í verkefni sem 
kallast Hanna. Verkefnið felst í því að 
uppörva þjáðar konur um allan heim með 
vitundarvakningu, útvarpssendingum og 
markvissu bænastarfi. Útvarpssendingar 
eru á 64 tungumálum og mánaðarlegir 
bænalistar gefnir út á 77 tungumálum 
og dreift í 124 löndum. Í ágúst er beðið 
fyrir konum sem búa við heimilisofbeldi. Í 

bænabréfinu segir:
Eiginmaður Rósu slær hana daglega. 

Hún á tvo uppkomna syni sem verja 
ekki móður sína af ótta við föðurinn. Ef 
Rósa veikist skiptir maðurinn hennar sér 
ekki af henni. Rósa óttast um líf sitt en 
hefur engan stað að fara á nema götuna. 
En þrátt fyrir aðstæður sínar segir hún 
starfsfólki Hönnu-verkefnisins að hún 
fái uppörvun og fyllist von við að hlusta 
á þáttinn Von kvenna. Þátturinn hjálpar 

henni að lifa af daginn. Hún er þakklát 
fólki sem biður fyrir henni og reynir að 
uppörva hana. Hún óskar þess að mað-
urinn hennar kynnist Guði. 

Ofbeldi finnst í öllum löndum, í öllum 
stéttum og hjá öllum trúarhópum. Margir 
sætta sig við heimilisofbeldi og telja 
það hluta af fjölskyldulífinu. Í sumum 
menningarsamfélögum halda konur að 
þær verðskuldi að vera slegnar af eigin-
mönnum sínum ef þær hlýði þeim ekki. 
Allt of margar konur sem eiginmenn hafa 
yfirgefið halda að þær verði að taka við 
þeim aftur ef þeir snúa tilbaka. Margar 
konur óttast eiginmenn sína meira en 
alla aðra. Í mörgum kirkjum má ekki 
ræða ofbeldi á kristnum heimilum. Fáir 
kirkjuleiðtogar hafa komið upp athvarfi 
fyrir konur sem hefur verið misþyrmt. 
Það er auðmýkjandi og eyðileggjandi að 
verða fyrir ofbeldi eða misþyrmingum 
hvort sem það er í orðum, athöfnum,  er 
líkamlegt eða andlegt, frá fjölskyldumeð-
limi, forráðamanni eða einhverjum sem 
viðkomandi elskar. Í ágúst er beðið fyrir 
konum sem búa við heimilisofbeldi eða 
misþyrmingar af hendi einhvers náins. 
Tökum þátt í bæn fyrir konum sem búa 
við ofbeldi, hvar sem er í heiminum. 

Heimild: norea.no

Fullorðnir HluStA Á BArnAeFni
Kristilegi útvarpsþátturinn Poppkorn 
er fyrir börn og honum er útvarpað 
til Kína. Komið hefur í ljós að hann 
er ekki síður vinsæll á meðal full-
orðinna.

Kristniboðssambandið hefur í mörg ár 
kostað þennan þátt sem norska útvarps-
stöðin Norea vinnur í samvinnu við Voice 
of Salvation (Rödd hjálpræðisins) á Tæv-
an. Efni þáttanna er eins konar sunnu-
dagaskóli á öldum ljósvakans með biblíu-

sögum og söngvum. Þemað er kærleikur 
og virðing í ljósi Biblíunnar.

Um fimm milljónir barna hlusta á 
Poppkorn í hverri viku en fullorðnir hafa 
líka gagn og gaman af þáttunum eins og 
fram kemur í þakkarbréfum sem útvarps-
stöðin fær. 

52 ára gamall hlustandi skrifar: „Ég 
hef hlustað á útvarpsþáttinn Poppkorn í 
tíu ár, bæði á stuttbylgju og netinu. Ég hef 
kynnst Drottni betur.“

Þörfin á kristinni fræðslu er mikil í 

Kína. Það fækkar í söfnuðum í sveitunum 
því margir flytja til borganna í atvinnuleit 
en þættir eins og Poppkorn geta frætt 
fólk um grundvallaratriði kristinnar trúar.

„Ég hef lært mikið af þáttunum og ég 
nota það þegar ég kenni í sunnudaga-
skólanum. Ég þakka Guði fyrir að ég 
má fræða börn og ég þakka ykkur sem 
gefið okkur andlega fæðu í þáttunum,“ 
skrifar kona sem hlustar á barnaefnið 
Poppkorn.

Heimild: Norea.no
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„Eftir að ég fór sjálf að lesa Biblíuna 
og taka þátt í biblíunámskeiði á vegum 
lútersku kirkjunnar, skildi ég hversu 
stórkostleg bók Biblían er. Ég öðlaðist 
gleði og frið“, segir Nobuko Omura, 
sem er 53 ára og var í kaþólsku kirkj-
unni í Japan sem barn. Núna tilheyrir 
hún lútersku kirkjunni í Izumo.

Nobuko Omura var skírð að kaþólskum 
sið fimm daga gömul á sjúkrahúsinu þar 
sem hún fæddist. Hún var fermd sex ára.

„Ég minnist þess að það var nunna 
sem kenndi mér en ég man að mér fannst 
sem barni erfitt að skilja. Núna er ferm-
ingaraldurinn 10 ár“, segir Nobuko.

Kristnir menn á fLótta
„Forfeður mínir eru frá borginni Omura 
í Nagasakihéraði á eynni Kyushu. Fyrsti 
kristniboðinn í Japan, jesúítinn Xavier, 
starfaði þar um miðja 16. öld. Miklar of-
sóknir brutust út á 17. öld. Til að bjarga lífi 
sínu varð kristið fólk annað hvort að láta 
af trú sinni eða flýja. Forfeður mínir völdi 
síðari kostinn. Þeir flúðu til Taisha sem 
er hér í Izumo. Hér er hinn mikli shintó-
helgidómur. Ástæðan fyrir því að þeir 
flúðu hingað var að hér giltu önnur lög en 
annars staðar í landinu“, segir Nobuko.

Kristin nöfn hverfa
Fjölskyldan Omura hélt trú sinni leyndri 
í 200 ár. Fyrir þann tíma má sjá kristin 

nöfn á legsteinum en eftir það búddísk 
nöfn. „Á Meiji-tímabilinu var sjintósimi 
þjóðartrúin og langafi minn var leiðtogi 
í helgidómnum Izumo Taisha“, segir 
hún.

Kynntist Kristindómnum að nýju
„Fjölskyldan sundraðist á þessum tíma 
og sjúkdómar og sorg herjaði á. Þegar 
neyðin var mest kynntist hún kristin-
dómnum að nýju. Faðir minn fór á tón-
leika á námsárum sínum þar sem hann 
heyrði fagnaðarerindið boðað. Hann 
varð kristinn og margir í fjölskyldunni létu 
skíra sig. Ég held að við höfum upplifað 
blessun í þúsund ættliði, eins og stendur 
í Biblíunni. Guð hafði ekki yfirgefið fjöl-
skylduna“, segir Nobuko.

eignaðist LoKs frið og gLeði
Nobuko gerðist meðlimur í Izumo lút-
ersku kirkjunni í apríl á síðasta ári. Þá 
hafði hún sótt kirkjuna í fimm ár. „Vinur 
minn, sem hafði yfirgefið kaþólsku kirkj-
una fyrir þá lútersku, bauð mér“, segir 
Nobuko.

„Í kaþólsku kirkjunni eru margir 
sem lesa ekki Biblíuna. Prédikunin er 
ekki alltaf byggð á orðum úr Biblíunni 
þó að safnaðarmeðlimir fái biblíuvers 
á blöðum. Ég held að það séu margir 
sem hungra og þyrstir. Þegar ég hóf 
að lesa Biblíuna á eigin spýtur fyrir um 

fimm árum komst ég að ýmsu í kaþ-
ólsku kirkjunni sem er ekki í Biblíunni. 
Ég spurði marga guðfræðinga en þeir 
gátu ekki svarað mér svo ég varð fyrir 
vonbrigðum“, segir hún.

Lúterska kirkjan var á þessum tíma 
með biblíunámskeið sem hét Betel. Þar 
voru kennd grundvallaratriði Gamla og 
Nýja testamentisins.

„Eftir Betel námskeiðiðnámið skildi 
ég hversu stórkostleg Biblían er“, segir 
Nobuko glaðbrosandi. „Loksins fékk ég 
frið og gleði við lestur Orðsins.“

máLpípa
Nobuko langar að verða málpípa Guðs. 
„Til hvers vill Guð nota mig? Þegar ég 
lít tilbaka sé ég að Guð gat notað mörg 
tækifæri til að leiða fjölskyldu mína aftur 
til sín. Áætlun Guðs er undarleg.“

Nobuko þykir vænt um orðin í 
Rómverjabréfinu 8.28: Við vitum að þeim 
sem Guð elska samverkar allt til góðs, 
þeim sem hann hefur kallað samkvæmt 
ákvörðun sinni. 

„Hann getur einnig breytt hinu illa til 
góðs. Jesús er frelsari minn og ég trúi 
því að enginn önnur leið til frelsis sé til. 
Ég get ekki lifað án hans. Ég bið því að 
hann yfirgefi mig aldrei“, segir Nobuko að 
lokum.

Heimild: nlm.no

ÞÁ HungrAr og ÞyrStir

mikil HÁtíð í konSó
Karl Jónas Gíslason sendir okkur 
þessar nýju fréttir frá Konsó. Hann er 
við störf í Eþíópíu ásamt ungum sjálf-
boðaliðum.
Mikil hátíð var haldin þegar 4. útgáfu Nýja 
testamentisins á konsómáli var fagnað í 
byrjun september með sérstakri blessun-
arathöfn. Eftirspurn á Nýja testamentinu 
hefur verið mjög mikil en alls er búið að 
prenta 17.500 eintök og af þeim eru 12.500 
seld. Einnig voru gefin út 2.500 eintök af 

sálmum og orðskviðum Gamla tesat-
mentisins sem eru fyrstu bækur Gamla 
testamentisins sem koma út á konsómáli 
en þýðing þess er langt komin. Nokkur 
hundruð fulltrúar safnaðanna í Konsó voru 
viðstaddir hátíðarhöldin og ríkti mikil gleði. 
Íslendingarnir sem voru viðstaddir fengu 
afhent eintök fyrir hönd Kristniboðssam-
bandsins og Biblíufélagsins með þökkum 
fyrir stuðning í gegnum tíðina.
Kalli
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Reykjavík
ABC-Barnahjálp
Auglýsingastofan ENNEMM
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
B. Ingvarsson ehf
Bílasmiðurinn hf
Brauðhúsið ehf
Danica sjávarafurðir ehf
Efling stéttarfélag
Endurskoðun og reikningsskil hf
Fastus ehf
Félag atvinnurekenda
Fiskmarkaðurinn ehf
Garðs Apótek ehf
Gjögur hf
GLÁMA-KÍM arkitektar
Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili
Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Guðmundur Jónasson ehf
Gullsmiðurinn í Mjódd
Halli gullsmiður
Hamborgarabúlla Tómasar - Við 

erum öll jöfn
Henson sports
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Viðey ehf - 4th Floor Hotel
Höfðakaffi ehf
Innnes ehf
Íslenska auglýsingastofan
Kjörgarður
Kórall sf
Kvika ehf
Kvikk þjónustan ehf
Landar ehf
Löndun ehf
Orka ehf
Pósturinn
Suzuki bílar hf
Tannlæknastofa Geirs A Zoega
Timberland Kringlunni & Laugavegi
Tónskóli þjóðkirkjunnar Grensás-

kirkju
Utanríkisráðuneytið
Varma & Vélaverk ehf
Verkfræðistofan VIK ehf
Verslunin Rangá
Þorsteinn Bergmann ehf
Ögurvík hf

Öryrkjabandalag Íslands
Kópavogur
Íslenskt marfang ehf
Pottagaldrar ehf
Rafmiðlun hf
Reiðhjólaverslunin Hjólið ehf
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar
Vídd ehf, flísaverslun
Garðabær
Árvík hf
Fagval ehf
Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
Ísafoldarprentsmiðja ehf
Íslandsfundir ehf
Hafnarfjörður
Ás, fasteignasala ehf
H. Jacobsen
Hrafnistuheimilin
Rafgeymasalan ehf
Rótor ehf, s: 555 4900
Útvík hf
Víðir og Alda ehf
Reykjanesbær
Sigurjónsbakarí
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Grindavík
Hópsnes ehf
Veitingastofan Vör ehf
Vísir hf
Þorbjörn hf
Sandgerði
Verk- og tölvuþjónustan ehf
Mosfellsbær
Hestaleigan Laxnesi
Nonni litli ehf
Akranes
Verslunin Einar Ólafsson ehf
Borgarnes
Vélabær, bíla- og búvélaverkstæði
Vélaverkstæðið Vogalæk
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf 
Ísafjörður
Gámaþjónusta Vestfjarða ehf
Ráðhús ehf
Bolungarvík
Bolungarvík
Glaður ehf

Flateyri
Sytra ehf
Patreksfjörður
Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð
Tálknafjörður
T.V. Verk ehf
Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf
Skagaströnd
Skagabyggð
Sveitarfélagið Skagaströnd
Sauðárkrókur
Vörumiðlun ehf
Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði
Akureyri
Grófargil ehf
Raftákn ehf, verkfræðistofa
Dalvík
Vélvirki ehf, verkstæði
Egilsstaðir
Bókráð,bókhald og ráðgjöf ehf
Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður
Reyðarfjörður
Launafl ehf
Tærgesen, veitinga- og gistihús
Eskifjörður
Fjarðaþrif ehf
Neskaupstaður
Samvinnufélag útgerðamanna, Nes-

kaupstað
Síldarvinnslan hf
Höfn í Hornafirði
Skinney-Þinganes hf
Uggi SF-47
Selfoss
Bókaútgáfan Björk
Flóahreppur
Jeppasmiðjan ehf
Hveragerði
Heilsustofnun NLFÍ - heilsustofnun.is
Þorlákshöfn
Sveitarfélagið Ölfus
Ölfus
Eldhestar ehf
Vestmannaeyjar
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Ós ehf

Þökkum eFtirtöldum Aðilum veittAn Stuðning



Á döFinni

haustmarKaðurinn
Hinn árlegi haustmarkaður er fastur liður í fjáröflun Kristni-
boðssambandsins. Að þessu sinni var markaðurinn haldinn 
laugardaginn, 12. september. Kristniboðsfélag karla og kvenna 
stóðu vaktina eins og undanfarin ár. Þakkir eru færðar þeim 
mörgu fyrirtækjum og einstaklingum sem lögðu málefninu lið 
með því að gefa vörur á markaðinn. Markaðurinn gekk vel og 
komu inn um 600 þús. kr. sem verða notaðar til að styðja sjón-
varpsstöðina Sat-7 sem sendir uppörvandi þætti til fólks í Mið-
Austurlöndum og Norður-Afríku. 

Kristniboðsdagurinn og KaffisaLa
Kristniboðsdagurinn verður haldinn í kirkjum landsins sunnu-
daginn, 8. nóvember. Sama dag verður kaffisala Kristniboðs-
félags karla í Kristniboðssalnum, Háaleitisbraut 58-60. 

fjöLsKyLdusamKomur
Fjölskyldusamkomur hefjast föstudaginn, 24. september. 
Samkomurnar verða með svipuðu sniði og í fyrra. Þær hefjast 
kl. 18 með sameiginlegri máltíð. Þeim lýkur um 19.30. Fólk á 
öllum aldri er velkomið og ekki síst þeir sem eru með börn. 
Samkomurnar verða annan hvern föstudag.

föstudagsKLúbburinn
Stefnt er að því að Föstudagsklúbburinn hefji göngu sína í 
október.

aLmanaKið
Almanak Kristniboðssambandsins fyrir árið 2016 er væntan-
legt fyrir kristniboðsdaginn 8. nóvember. Almanakið er gefið 
út til kynningar á starfi félagsins og til fjáröflunar. Því er dreift 
ókeypis. 

jóLabasar
Kristniboðsfélag kvenna heldur sinn árlega jólabasar laugar-
daginn, 14. nóvember í Kristniboðssalnum, Háaleitisbraut.

samKomur á miðviKudögum 
Uppbyggilegar og fræðandi samkomur eru í Kristniboðssaln-
um á Háaleitisbraut 58-60 hvert miðvikudagskvöld kl. 20:00. 
Dagskrána má sjá í Morgunblaðinu og á heimsíðu Kristniboðs-
sambandsins sik.is. Allir eru hjartanlega velkomnir.

frímerKi
Eins og flestir kristniboðsvinir vita safnar Kristniboðssamband-
ið notuðum frímerkjum og mynt. Jarle Reiersen hefur séð um 
að koma þessu í verð. Best er fá umslögin með frímerkjunum á, 
því oft er hægt að fá betra verð fyrir þau þannig. Allir velunnarar 
kristniboðsins eru minntir á að gefa okkur umslög og frímerki í 
stað þess að henda þeim í ruslið, einnig biðja vini og ættingja að 
gera slíkt hið sama. Þakkir til ykkar allra sem hafa gefið okkur 
frímerki og mynt!

sKógámar
Kristniboðssambandið er með skógáma hjá Sorpu undir heitinu 
Látið skóna ganga aftur. Hvetjum við fólk sem ætlar að henda 
skóm að setja þá í gámana okkar. 

heimasíða, fés og netfréttir
Kristniboðssambandið er með heimasíðu: sik.is og féssíðu: 
facebook.com/kristnibod. Þar má finna nýjar fréttir og margar 
athyglisverðar greinar. Hægt er að fá nýjar fréttir sendar í net-
pósti. Áhugasamir eru hvattir til að gefa okkur netfangið sitt og 
fá þá sendan kristniboðspóstinn. 

nytjamarKaðurinn – basarinn
Basarinn í Austurveri er mjög mikilvæg teljulind fyrir Kristni-
boðssambandið. Basarinn leggur áherslu á að selja góða, vel 
með farna muni, má þar nefna föt, bækur, húsbúnað og skraut-
muni. Einnig er gott úrval af ódýrum tækifæriskortum. Alltaf er 
hægt að bæta við fleiri sjálfboðaliðum svo hafið endilega sam-
band ef þið hafið tíma aflögu. Basarinn er opinn virka daga frá 
kl. 11-18, s. 5626700.

ÞaKKir
sumargjöfin
Kristniboðssambandið þakkar öllum sem gáfu kristniboðinu 
sumargjöf. Guð blessi ykkur.

reyKjavíKurmaraÞon
Kristniboðssambandið þakkar hlaupurum þátttökuna í Reykja-
víkurmaraþoninu, 22. ágúst. Einnig þeim sem hétu á hlaupar-
ana. Áheit námu 174.000 þús. kr.


