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Vi vil nå ta deg med på en liten reise fra visjon til virkelighet der Mangabibelen er et 

sentralt redskap. Hvem er vi? Ken Onywoki, leder Noravtas søndagsskolearbeid i Kenya. 

Berit Vaaje og Hilde Gaasholt Ding, lærere i Norge og konsulenter for Noracta i Kenya. 

I kenyansk kultur blir ikke barn alltid behandlet som selvstendige individer og tatt på 

alvor. Dette viser seg også i kirkene, der opplæring og aktiviteter ikke blir gjort på 

barns premisser.  

For å møte denne utfordringen har Noracta en visjon om at barn har en avgjørende rolle 

for å nå andre barn. Dette kom tydelig fram da ei lita jente inviterte med seg en liten 

gategutt på søndagsskolen. Da denne gutten ikke hadde noe hjem å gå til etter 

søndagsskolen, ba jenta faren om at han måtte bli med dem hjem. Enden på dette 

møtet ble at denne gutten flyttet inn og ble en del av familien.  

Da faren delte denne historien i menigheten og oppfordret andre til å gjøre det samme, 

ble visjonen om barn og søndagsskole født. 

Hvordan nå denne visjonen? 

Noracta er så heldige at vi har fått 10 000 eksemplarer av Manga Messias fra New Life 

Ministries i Norge. Dette er et godt redskap til å nå ut til barn. Neste steg ble da å finne 

ut hvordan vi skulle bruke Mangabibelen og hvordan vi skulle introdusere den. Etter 

mye tankevirksomhet fødtes ideen om familiegudstjenester. Her ville vi holde fram 

barnets egenverdi og plass i kirken. Familiegudstjenesten legger vekt på sang, drama, 

bønnevandring der ALLE er med. At hele gudstjenesten er bygget opp om et tema og 

et fokusområde i teksten er noe nytt. Dette har vist flere familier viktigheten av å være 

sammen om evangeliet på barns premisser. Vi ser også at disse gudstjenesten har vist 

søndagsskolelærere verdien av å forberede seg godt til søndagsskolen og forstå den 

virkelige egenverdien til barna.  

Kurs for søndagsskolelærere. 

Det har ikke vært noen kultur for søndagsskolelærere å bruke tid på forberedelser. 

Dette understreker tanken om at barn ikke er så viktige i seg selv. Vi startet derfor med 

kurs for 12 utvalgte søndagsskolelærere som nå har blitt kursholdere for andre. Så 

langt har 118 fått opplæring i bruken av en manual som vi har utarbeidet. Målet er å 

kurse 150 før utgangen av 2020. Vi var godt i gang med kursingen da Kenya måtte 

stenge ned pga. Covid19. Målet står fast, og kursene holdes nå på ZOOM.  

Manualen. 

Det ble tidlig klart at vi trengte en manual for søndagsskolen med momenter fra 

familiegudstjenestene og hvordan bruke Mangabibelen i søndagsskolesammenheng. 

Vårt hovedfokus har hele tiden vært at barna skal være delaktige og ikke passive 

tilskuere. Erfaringene fra gudstjenester og søndagsskole i Norge ble tatt med i arbeidet. 

Selv om vi har hatt våre tanker, ble ikke manualen ferdig før vi hadde prøvd den ut og 

jobbet gjennom den sammen med søndagsskolelærere i Kenya. Manualen skulle være 



så enkel å bruke at alle kunne få det til. Den er bygd opp med sanger, tekster, andakter, 

aktiviteter, drama og bønnestasjoner. Tekstene leses og dramatiseres fra Mangabibelen 

sammen med barna. Ett hovedmoment for oss i arbeidet er å gjøre det enkelt og 

lettfattelig. Alle samlinger har et hovedtema der sanger, tekst, bønnestasjoner og 

aktiviteter bygger opp under det ene temaet. I den kenyanske kulturen er dette en ny 

tanke. Tradisjonen er å få med alle aspekter med teksten, noe som blir for komplisert 

for barna.  

Det geniale med Mangabibelen. 

Mangabibelen er for alle. Tekst og bilder tar oss raskt inn i fortellingen. Du trenger ikke 

være en god leser for å lese og forstå historiene. Og viktigst av alt: Det er en fullgod 

bibel. 

Veien videre. 

Dette er bare begynnelsen. Første manual tar for seg 20 tekster fra Manga Messias. 

Planen videre er å dekke resten av historiene i denne boka før vi går videre til neste 

mangabok om Apostlenes gjerninger. Det er et stort arbeid som ligger foran, men det 

er spennende å få være en del av denne prosessen i samarbeid med New Life Ministries.   

 

 

 


