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Siste søndag i oktober var prekenteksten 
i kirkenhentet fra Lukas 10. Her sender Je-
sus ut de 72. Samtidig sier han: ”Høsten er 
stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens 
Herre at han vil drive arbeidere til sin høst.” 
Vi vet alle at det enda er millioner av men-
nesker som aldri har hørt evangeliet. Dette 
kaller på nye arbeidere. Jesus sier ikke: Predi-
kanter, pastorer, evange lister eller misjonær-
er. Det er ingen ting i veien med disse titlene 
og de viktige oppgavene slike mennesker har, 
men det er altså ytterligere arbeidere i hans 
vingård som trengs. Moderne misjonsstrate-
gi har sett, at der hvor ”pro fesjo nelle åndelige 
mennesker” ikke kommer inn, kan arbeidere 
som ingeniører, helsepersonell, agronomer, 
forretingsfolk, engelsklærere etc. komme inn. 
Disse får be tegnelsen ”teltmakere”. Paulus 
var teltmaker og jobbet med sin profesjon 
samtidig som han formidlet evangeliet og 
etablerte menigheter. I Litteraturmisjonen 
trenger vi også profesjonelle arbeidere. Vi 
ber nå om å få trykkere, folk med erfaring 
fra bokbinderi og ikke minst salg og adminis-
trasjon som kan arbeide på vårt trykkeri på 
Sri Lanka. Vi gleder oss stort over økt kvalitet 
på trykksaker og effektivisering på mange 
plan. Noe som gjør at vi øker produksjonen 
av bibler og annen litteratur år for år. Men vi 
trenger som sagt flere profesjonelle arbeidere. 
Takk for at du vil stå med oss og be om at 
Høsten Herre også driver nye arbeidere ut til 
Sri Lanka. Vårt mål er at vi skal ha åtte nye 
arbeidere der ute innen neste høst.
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Skatten i 
leirkrukker
Det har vært spennende å være med 
i Litteraturmisjonen siden starten 
av. Det har ikke manglet på utfor-
dringer. Både økonomiske, person-
almessige og tekniske. Men hva er 
særmerket på denne lille misjonen?

Gud har på forunderlig vis gitt oss 
det vi har trengt hele tiden. Vi har 
erfart det som Paulus skriver til Ko-
rinterne. “Vi kan være presset, men 
ikke knekket… “2. Kor. 4.8. Han sier 
videre at skatten er i leirkrukker.

Jeg har forundret meg mange 
ganger over hvorfor Gud velger leir-
krukker. De er så hverdagslige, så 
vanlige, så knuselige, ikke noe eks-
traordinært eller gavant ved dem. 
Hvis vi skal oppbevare en skatt, for 
eksempel våre smykker, så er det 
stor sannsynlighet at vi vil oppbev-
are dem i et smykkeskrin.

Gud kunne ha valgt ut «smykke-
skrin» i form av vellykkede men-
nesker, til sin skatt. Men han gjorde 
ikke det. Han valgte noe så hverdag-
slig og alminnelig som «leirkrukker». 
Det betyr at Gud bryr seg om vanlige 
folk. Det er ikke slik at vi må være 
spesialsoldater for å arbeide i Guds 
hær. Kraften ligger i og hos Gud selv 
– ikke hos oss.

Det er også ett av svarene på hvorfor 
Gud legger skatten i noe så skjørt og 
alminnelig som leirkrukker. Kraften 
skal være fra Gud og ikke fra oss 
selv. Derfor må ikke innpakningen 
bli viktigere enn innholdet.. Fernis-
sene skal ikke ta oppmerksomheten. 
Litteraturmisjonen lever etter dette; 
at skal vi vinne mennesker for Jesus 
må vi fokusere på hovedsaken.

Skatten er Jesus! Han kommer inn 
til menneskene ved at de får høre 
Guds Ord. 100 000 bibler til Kina er 
fantastisk! I tillegg kommer alle de 
andre trykkeoppdragene. Hva dette 
såkornet kan føre til, det kan vi ikke 
forestille oss, men vi er glade for å få 
være en liten hjelper i dette arbeidet. 
At vi som ganske alminnelige men-
nesker skal få være med på noe så 
stort som å spre det livgivende buds-
kapet til så mange mennesker er helt 
fantastisk. Du og jeg er Guds medar-
beidere. Og det viktigste vi kan gjøre 
er å spre Guds ord, da blir «skatten 
lagt i flere leirkrukker» .

Takk til hver enkelt som er med på 
dette.

Jan Erik Lehre 

hilsen fra styreleder:
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vinn - vinn
Et uttrykk som ofte brukes når man 
snakker om samarbeid, er ”vinn – vinn”. 
Flere parter har nytte av å stå sammen 
om felles mål. Paulus skriver i brevet 
til Fillipperne 2.22 om Timoteus: ”Han 
arbeidet for evangeliet sammen med 
meg, …”.

Noe av grunnen til at evangeliet de 
siste tiår har hatt så kraftig fremgang, 
er at flere og flere organisasjoner har 
sett betydningen av samarbeid. Denne 
utviklingen har vi også sett i Litteratur-
misjonen. Adventiv Cross Cultural Ini-
tiativ (ACCI), har rekruttert arbeidere til 
trykkeriet på Sri Lanka. Fra Norge har 
Orientmisjonen og Asia Link gitt gode 
bidrag. Bible pour la Chine i Sveits har 
støttet flere prosjekter. Vi har også 
fått store personlige gaver fra USA og 
Norge. Gjennom styremedlemmer fra 
Misjonssambandet, Ungdom i Oppdrag, 
De frie venner, Frikirken, Frontiers og 
Operasjon Mobilisering har arbeidet fått 
stor bredde. For øvrig er Litteraurmis-
jonen knyttet til nettverket til NORME 
(Norsk Råd for Misjon og Evangelisering).
   Den siste samarbeidspartneren vår er 
IBRA Radio ved daglig leder Jan Nestvold 
her i Norge. IBRA sender evangeliet over 
hele Midt Østen og har et stort nettverk 
der. Tusenvis av mennesker kontakter 
dem hvert år etter å ha hørt evangeliet 
over eteren. Det er derfor en stor glede 
og oppmuntring at vi nå kan sende de-
res kontaktpersoner i flere land hele 
containere (38.000 eks) med arabiske 
Nytestamenter. Foruten å distribuere 
disse til folk som henvender seg til dem, 
har de også team som går fra dør til dør 
og tilbyr Injiil (NT) på arabisk. 

Vi kommer tilbake med historier fra 
dette spennende arbeidet i senere blad.
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Gloria er kontorleder ved New Life 
Litterature (NLL). Hun har vært ved 
trykkeriet i 12 år.

- Da jeg begynte i NLL var det bare 
en vanlig jobb, riktignok på en kris-
ten arbeidsplass. Nå vet jeg fra dy-
pet av mitt hjerte hvorfor Herren 
plasserte meg her, sier en engasjert 
og høyt skattet medarbeider.
 Mens Gloria ennå var ung mistet 

hun sin far. Hun fikk tidlig ansvar 
for sin mor og sine søsken. Med ut-

- Før Herren kommer 
igjen er det et stort be-
hov for at Guds Ord går 
ut. Det haster! Alt jeg 
gjør på trykkeriet New 
Life Litterature er en del 
av det, sier Gloria Wijen-
ayiake.
tekst og foto: linda askeland 

Gloria vil fullføre Guds drøm
dannelse innen administrasjon ble 
hun gjennom ulike omstendighet-
er ført til Negombo og trykkeriet. 
Hennes far var pastor. Han pleide å 
få trykket evangeli serings traktater 
hos NLL.

I eksportbedriften der hun jobbet 
før hun fikk stillingen i NLL traff 
hun ham som ble hennes mann. 
Han kom fra en singalesisk familie, 
med buddistisk bakgrunn. Selv var 
hun tamil og kristen. På Sri Lanka 
kan dette være et problem.
- Men ikke for oss, for det var Her-
ren som ledet oss sammen, sier 
Gloria. Hun var også den som fikk 
hjelpe ham til troen på Jesus.

Gloria har nettopp flyttet inn i nytt 
hus og møter meg med en liten gut-
tebaby på armen. For tiden har hun 
mammaspermisjon.  På vei til vår 
lille prat gikk jeg gjennom hagen 
med både papaya, mango, bananer, 
gresskar og curryleaves.

- Her har vi nesten alt vi trenger, 
kommenterer Gloria med et smil. 

Tilbakemeldingene de får fra ulike 
litteraturprosjekter i hele verden 
er til stor inspirasjon. Hun forteller 
blant annet om en video som viser 
utdelingen av bibler i et afrikansk 
land.

- Dette er en av grunnene til at 
arbeidsgleden min stadig vokser. 
Tårene renner når jeg ser slikt. Disse 
menneskene var så ”blinde” og så 
får de åpnet øynene for Sannheten.

Hun mener det er viktig at også 
produksjonsstaben ved trykkeriet 
får se brev, bilder og videoer med 
respons fra de som mottar bøker og 
bibler.

- Det er flere ikke-kristne arbeidere 
ved trykkeriet nå, men jeg tror at de 
alle vil bli oppmuntret når de får se 
effekten av det de faktisk gjør. Sa-
marbeidet på arbeidsplassen vil bli 
sterkere på den måten, sier hun.

Glorias ønske er å fullføre sin him-
melske Fars drøm om å se alle fol-
keslag en dag stå foran Guds trone.

- det hjelper ikke å klage, jeg har lært å gå til Gud med alt. Så Han kan hjelpe meg. 
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Styret for trykkeriet konstaterer med 
glede at produksjonen har auka med 50 
prosent i 2012 samanlikna med 2011.

Litteraturmisjonen sitt trykkeri på Sri Lan-
ka har vore i jamn vekst i mange år. Sidan 
starten i 1984, har det likevel vore noko 
vandring i motbakke. Vi har stadig møtt 
nye utfordringar. Styret for trykkeriet heile 
tida prøvd å analysere drifta og leite etter 
område som burde vore ordna for at trykk-
eriet kan trykke enda meir, enda rimelegare, 
men likevel med ein enda høgare kvalitet og 
forsvarlege prisar på produkta.

Etter som åra har gått, har ein møtt ut-
fordringar som går på bygningar, maskiner, 
økonomi,  personell, organisering og kul-
turkonfliktar. 

Det gjer seg nemleg ikkje sjølv å pro-
dusere 200 000 arabiske nytestamente, 100 
000 kinesiske biblar, 100 000 singalesiske 
nytestamente, 1 000 000 indiske Marku-
sevangelie.
Trykkeriet har også siste året vore en-

gasjert i trykkinga av ein Lhaovo Kachine-
bibel, Kachin Jinghpaw bibel, Hmong-bibel, 
Nytestamente for Himmalaya området og 
Ruching Nytestamente. 

Mange av desse folkegruppene har ikkje 
tidlegare hatt Bibelen på sitt eige språk. 
Nokre av biblane vert sende til område der 
det vert rekna for ulovleg å eige sin eigen 
bibel. 

I somme av desse tilfella er vi ikkje ansvar-
leg for sjølve utgivinga eller distribusjonen, 
men likevel har salgssjef Daniel Kort oftare 

og oftare fått ei rolle som konsulent for dei 
som har trykkerioppdrag. Ikkje sjeldan har 
leiinga ved trykkeriet også vore med å finne 
sponsorar som har hjelpt til  med økono-
miske midlar for at prosjektet skal kunne re-
aliserast.

Vi kan med glede konstatere at produks-
jonen ved utgangen av 2012 har auka med 
over 50% samanlikna med fjoråret. Det 
har sjølvsagt samanheng med fleire store 
prosjekt med bibeltrykking, betre maskin-
park og ikkje minst ein ny leiar på trykkeriet, 
Mr. Dexter. Han får organisert produksjonen 
mykje meir effektivt enn før. 

Daniel Kort fortel vidare at sjølv om 
produksjonen er mykje større no enn i fjor, 
så er han mindre sliten når  dagen er ferdig. 
Daniel gir mykje av æra for dette til den nye 
produksjonssjefen Dexter som tok til ved 
trykkeriet i mai månad. Han er veldig struk-
turert og får arbeidarane til å yte sitt beste. 

Vi ser såleis med optimistisme på året 
som ligg føre oss. Vi har fleire store ordrar 
liggande klar, og vi er betre utrusta  til å 
løyse oppgåvene enn på lenge. Likevel er vi 
meir avhengig av Guds hjelp og velsigning 
enn nokon gong. Etter som arbeidet veks, 
kan eit feilskjer få større konsekvensar enn 
før. Vi vil difor be alle våre støttepartnarar 
hugse arbeidet og oss som arbeider med 
det i bøn. Be Han som kan gjere meir enn alt 
om visdom, kraft, beskyttelse og inspirasjon 
for alle som er involvert. Då kan vi  gå inn i 
det nye året, ikkje berre med forventing om 
å verte velsigna av Gud, men også å få vere 
til velsigning for mange menneske. 

1: auka produksjon
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2: oppgradering av garderobane

3: produksjon av ny norsk bok

Gjennom åra har bygningsmassen på tryk-
keriet vorte oppgradert til dømes med nytt 
tak, ny kontorfløy og ny trykkeriavdeling 
med aircondition. Det siste initiativet er ny 
garderobe for dei mannlege arbeidarane. 

Våre folk ser at vi legg til rette for dusj et-
ter arbeidstid og gode klesskap for kleda dei 
reiser til og frå jobben med. Dette ser vi på 
som viktig investering i personalet.

Sist sommar vart boka ”Fra fornuft 
til åpenbaring” av Bruce og Bar-
bara Thompson trykt for Ungdom 
i Oppdrags ”Hjertefokus”. Boka er 
ei skildring av vandringsmennene 
til Emmaus sin frustrasjon etter 

korsfestinga av Jesus og om korleis 
han møtte dei og tende nytt håp  i 
dei. Bestill gjerne boka frå Haakon 
Sundal, tel. 90960137 eller holav@
online.no. 
Pris 140.- + porto

1

2

be om
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tekst: gunnar andås

Nye profesjonelle 
arbeidere
Frelse for de som
ikke kjenner Herren
Nye samarbeids-
partnere

•

•

•

arabiske nt på vei til midtøsten

den nye garderoben produksjonssjef mr. dexter
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En virksomhet i Hans Nilsen Hauges ånd
- noen refleksjoner av Roar Haldorsen Strat

I forbindelse med markeringen 
av Hans Nilsen Hauges gjen-
nomgripende åndsopplevelse på 
jordene i Tune i Østfold, 5.april i 
1796 for vel 200 år siden, inngikk 
tidligere stortings representant for 
Krf i Telemark, Sigbjørn Ravnåsen, 
et samarbeid  med Næringsliv-
ets Hovedorganisasjon (NOH) og 
Bondelaget i Telemark.  Vi kjenner 
alle mer eller mindre til den åndelig 
betydning Hauge fikk for Norge i sin 
samtid. Ravnåsen skulle imidlertid i 
første omgang konsentrere seg om å 
studere Hauges gründervirksomhet 
og etikk i næringslivs sammenheng.

På Hauges tid besto befolkningen i 
Norge av 80-90 % fattige bønder og 
arbeidere med en liten overklasse 
av embetsmenn og geistlige. I dette 
autoritesstyrte samfunnet vokste 
bondesønnen fra Tune opp. Etter 
sitt åndelige gjennombrudd utviklet 

det seg hos han en trang til å løfte 
enkeltindividets rett og plikt til selv 
å ta ansvar for det samfunn det var 
en del av. Arbeidsledigheten på slut-
ten av 1700-tallet og begynnelsen 
av 1800-tallet var  stor. Hauge så 
at mye av fattigdommen hadde 
sin årsak i at mange ikke hadde 
inntektsbringene arbeid. Drivkraft-
en i etableringsvirksomheten hans 
var, som han selv uttrykte det ”saa 
ledige Hender faa Arbeyde”.  Hauge 
etablerte mer enn 30 foretak rundt 
om i landet og sysselsatte dermed 
hundrevis av mennesker. Et av fore-
takene han kjøpte var det eneste 
trykkeriet i Kristiansand.

Når vi i Litteraturmisjonen ser 
tilbake på den virksomhet Arn-
finn Andås satte i gang, finner vi 
mange likhetspunkter. Han ble en 
internasjonal gründer som satte i 
gang virksomhet i land som Japan, 

India, Hong Kong og Sri Lanka. 
Andås største og første visjon var å 
trykke og spre Guds ord og kristen 
litteratur, men dette har hatt andre 
ringvirkninger. Bare på Sri Lanka 
har omkring 40 familier nå sitt 
livsgrunnlag fra arbeidet ved trykke-
riet. Med fast inntekt har disse fått 
kjøpekraft som påvirker lokalsam-
funnet. Forretninger selger mat-
varer og annet til disse familiene. 
Lokale transportører tjener penger 
ved å frakte arbeidere frem og 
tilbake til trykkeriet. Det blir salg av 
sykler og scootere, klær og medisin-
er. Arbeidernes barn får uniformer 
og bøker så de kan gå på skole. 
Lærerne får sin lønn – og slik kunne 
vi fortsette. På denne måten kan vi 
spore Hildur og Arnfinn Andås 
etablerings   virksomhet tilbake til 
bedre levekår for tusenvis av men-
nesker. Dette har vært og er bistan-

darbeid på sitt beste. 
Hans Nilsen Hauge forsto kraften 

i det trykte ord. Han skrev minst 17 
forskjellige bøker og skrifter som 
hans venner distribuerte over hele 
landet. Dette inspirerte ungdom, 
og ikke minst kvinner til å lære seg 
å lese. De leste ikke bare Hauges 
bøker, men hans tilhengere leste og 
forkynte Guds ord rundt om i hele 
landet. Lov om allmueskolen kom 
i 1739. Tanken bak denne var at 
barn og unge skulle lære seg å lese 
Bibelen. Men det var først under 
Hauge at det oppsto en leserbeveg-
else. Derfor ble også haugianerne 
ofte kalt ”lesere”. Gjennom Hauges 
skrifter og forkynnelse slo tankene 
og ideene fra evangeliet ned i vårt 
folk. Drukkenskap og ugudelighet 
avtok og folket reiste seg sosialt og 
ikke minst religiøst. 

Det er derfor vi i Litteraturmisj-
onen har stor tro på kraften i det 
trykte ordet. Først og fremst Guds 
ord som er kraftig og virksomt til 
frelse for hver den som tror, men 
det har også store sosiale og mor-
alske ringvirkninger. Takk for at du 
står med oss i denne omfattende 
virksomheten! Og takk til Gud som 
berørte en ungdom i vårt land for 
mer enn 200 år siden!
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Gud åpner dører 
ingen kan stenge
Sommerstevnet hadde dette året 
invitert daglig leder i Evangelisk Ori-
entmisjon og tidligere leder i Åpne 
dører Roald Føreland som hovedtal-
er. Fokus på stevnet ble derfor mu-
ligheter i misjon og åpne dører. Ellers 
talte Roar Haldorsen Strat og Reidar 
Skaiaa. Gunnar Andås og misjonær 
Svend Svendsen delte siste nytt fra 
trykkeriet på Sri Lanka. Våre tro-
faste musikere  Reidun og Olav An-
dås deltok også på årets stevne, og 
årets gjest Randi Brattetveit gledet 
folk med sin sang.

stengte dører i tsjekkoslovakia?
Roald Føreland fortalte hvordan Gud 
mirakuløst åpnet dørene. – I 1984, 
fem år før jernteppet falt, var Tsjek-
koslovakia hermetisk lukket. Vi ble 
sittende i en lang kø ved grenseover-
gangen fra Polen. Hver bil ble nøye 
sjekket av tre personer, og de brukte 
speil med belysning for å se under 
bilene. Alt ble sjekket, fra toalett-
vesker til kofferter. Vi hadde med 
300 bibler. Men etter å ha bedt kjente 
vi fred og trygghet på at Gud har all 
makt. Da tolleren åpnet bakdøren på 

bilen og tok ut en kakeeske som lå 
øverst, spurte jeg spontant om han 
ville ha. Mors fyrstekaker var Guds 
avledningsmanøver. Tolleren lukket 
døren og beholdt kakeboksen. Turen 
gikk videre til Praha der vi fikk le-
vert biblene. Mottageren fortalte oss 
at bare to i menigheten hadde bibler. 
Da forstod jeg at Gud kan bruke van-
lige mennesker slik som deg og meg, 
fortalte Roald.

Etter denne turen brukte Roald 
hver sommer til bibelsmugling. 
– En gang kjørte vi fra Finland til 
Russland, med flere hundre bibler i 
campingvognen. Det kom hele sju 
personer for å sjekke bilen. Men Gud 
skjulte biblene, slik at de ikke så den 
dyrebare lasten, forteller han. 

paradigmeskifte i albania
Roald fortalte at Albania på 80-tallet 
nesten kunne sammenlignes med 
Nord Korea i dag. Europas fattigste 
land hadde en grunnlov som sa at 
det var ulovlig å tro på Gud. Han og 
hans svoger fikk på mirakuløst vis 
visum i 1991. De fikk distribuert 2500 
nytestamenter, blant annet til flere 

Litteraturmisjonens stevne var dette året spekket 
med vitnesbyrd om Guds allmakt, muligheter og 
åpne dører. Ingen land er stengt for evangeliet.

barnehjem og gamlehjem. Noen år 
senere ga broder Andreas Bibelen til 
statsministeren. I dag finnes det me-
nigheter over hele landet.

ingen dører er stengt for 
evangeliet
Med bakgrunn i historien om Alba-
nia og forandringer i Kina, analy-
serte Roald mulighetene i Nord-
Korea. – Nord Korea med sine 23 
millioner innbyggere er ikke full-
stendig stengt for evangeliet, slik 
noen tror. Det finnes mange mu-
ligheter. Vi har blant annet satt i 
gang et nødhjelpsprosjekt der. Flere 
millioner mennesker i Nord-Korea 
står i fare for å dø eller lide av al-
vorlig underernæring. Vi finansierer 
bygging av drivhus og lærer nord-
koreanere å drive dem selv, fortalte 
han. Han informerte også om bi-
beldistribusjon i landet.

hva er verdien på en bibel?
Orientmisjonen støtter oversetting 
og trykking av bibler til flere mi-
noritets språk, hovedsakelig i Kina. 
Roald var glad for samarbeidspros-

jekter med Litteraturmisjonen om å 
nå minoritetsfolk som bor i Burma, 
Thailand og Kina. – Jeg var selv i 
Thailand og fikk se sendingen med 
bibler fra trykkeriet på Sri Lanka, sa 
han.
– Det mest verdifulle du kan gi 

et menneske er Bibelen! Men hva 
er verdien av en bibel? spurte han 
forsamlingen. Han sendte rundt en 
laminert side av en håndskrevet ki-
nesisk bibel. – Denne fikk vi av en 
kvinne som hadde brukt flere år av 
sitt liv for å skrive av Guds Ord. Men 
når hun fikk en trykt bibel, gav hun 
sin håndskrevne versjon videre til 
andre. Jeg tror hun ville vise hvor 
dyrebart Guds Ord er. Det finnes 
ingen sum som kan måle seg med 
verdien på en bibel, for det er den 
eneste boka som gir nøkkelen til 
hvordan folk kan bli frelst og få evig 
liv. Det er verdt alt å gi den videre! 
understreket Roald Føreland. 

Det finnes ingen sum som kan 
måle seg med verdien på en bibel

roald føreland (nr 2 fra venstre) var hovedtaler, her 
sammen med roar haldorsen strat, reidar skaiaa og gun-
nar andås. det var orientmisjonen som i sin tid sendte ut 
hildur og arnfinn andås.-nå føler vi ringen er sluttet, sier 
arnfinns nevø gunnar Andås glad.tekst og foto: joha hovda
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Susanna Brännstrøm fra Pioner-
kirken i Bergen var på en under-
cover-evangeliseringstur til Kina i 
juni 2012. 

-Vi var i Changping som er verdens 
fortest voksende by, med mange 
millioner innbyggere. De kristne der 
opplever at det de gjør blir registrert 
av politiet, som er tydelig tilstede. 

Når kinesere og utlendinger møtes, 
slik som på Ungdom i Oppdrag-
basen Susanna besøkte, er politiet 

ekstra på vakt. Dette er felles op-
plevelse for UIO-baser hun har vært 
i kontakt med både syd og vest i 
landet. 

Susanna  hadde planlagt møte 
med undergrunnskirken, men det 
måtte avlyses pågrunn av sikker-
heten.  

-Under samlinger  ble alle mo-
biltelefoner lagt på kjøkkenet på 
grunn av risiko for avlytting. Det var 
viktig at vi brukte ulike innganger 

-Der er ingen reell trosfrihet i Kina i dag, sier Susanna 
Brännstrøm. Hun opplevde at politiet markerte seg i 
forhold til de kristne, da hun nylig besøkte landet.

Fortsatt lite trosfrihet og 
mangel på bibler i Kina

og kom til forskjellige tider, for å 
villede eventuelle spioner. De kristne 
hilser heller ikke på hverandre når 
de treffes på gaten, forteller hun. 

ut på måfå?
Et av hovedinntrykkene Susanna sit-
ter igjen med etter turen til Kina, er 
hvilken fantastisk oversikt  Gud har. 
Når de skulle ut for å evangelisere 
måtte de stadig finne nye ruter og 
reise til nye steder. 

-Det føltes som vi reiste ut på måfå, 
og jeg tenkte: Hvilke hensikt har det 
å gå ut og treffe noen vilkårlig, uten 
muligheter for oppfølging? Men etter 
hvert som jeg snakket med kristne 
kinesere, fant jeg ut at alle hadde 
hatt tilfeldige drypp av møter med 
kristne på denne måten, gjennom 
flere år, til de kom til det punktet at 
de kunne ta imot Jesus. Det Gud sår 
bærer frukt nå og i framtiden. 

Susanna mener kinesiske kristne er 
gode på evangelisering og menighet-
splanting. Hennes inntrykk er at 
de har en veldig pasjon for Jesus 
og er sterke i bønn. Men de trenger 
trening, undervisning og rettledning 
når det gjelder teologiske spørsmål. 

Hun mener det fortsatt er stort 
behov for bibler og undervisningslit-
teratur.

-Det er mulig å få tak i bibler, men 
det er fortsatt veldig vanskelig. Det 
er enormt mange kinesere som ikke 
har egen bibel. De sier også selv at 
de trenger kristent undervisnings-
materiell, avslutter Susanna Brän-
nstrøm. 

misjonsarven:
Susanna Brännstrøm 
har Kina-misjonærblod 
i årene. Fire av hennes 
oldeforeldre var misjo-
nærer i Kina, der også 
hennes mormor ble født 
og senere virket sam-
men med sin mann. Da 
hennes oldemor Dagny 
og mannen Robert skulle 
hjem etter å ha vært på 
misjonsmarken i over 
tretti år, ble Robert syk.  
Arbeidet ved misjons-
senter de hadde bygd 
opp var overgitt til 
innfødte og de hadde to 
uker igjen før de skulle 
reise for godt. Robert 
blir stadig sykere. En 
dag Dagny kommer inn 
i sykerommet er der en 
himmelsk atmosfære: 
-Jeg ser himmelen, sier 
Robert. 
De hadde mistet en 
datter i Kina, og konen 
spør om han ser henne. 
Han svarer bekreftende 
på det, og legger til at 
han også ser mange av 
deres misjonærvenner 
som døde i Kina. 
-Hvordan ser himmelen 
ut, spør Dagny så.
-Himmelen er full av 
kinesere! stråler Robert. 
Ikke lenge etterpå var 
hans liv her over. 
   Når Dagny reiser hjem 
til Skandinavia er det 
med en forvissning om 
at det var verdt prisen. 
Alt slit og alt savn. Det 

vi sår har livskraft og gir 
frukt i seg, både i dette 
livet og etterpå.
-Det var så godt å vite 
da hun reiste hjem 
alene, at det var verdt 
innsatsen, sier oldebar-
net, Susanna, som selv 
har et bankende hjerte 
for kineserne.
   I år 2000 hadde 
Susanna lyst å besøke 
millionbyen Panjing der 
mormoren ble født og 
vokste opp. Hun hadde 
ingen adresser og det 
kunne være farlig å 
spore opp. Hun ankom 
byen og ruslet rundt, 
plutselig så hun et lite 
kors på et hus.
-Da finnes det i allefall 
en kirke her, tenkte 
hun. I bakgården var en 
gammel mann med langt 
hvitt skjegg som inviter-
te på chai(te). I det 
vesle rommet ser jeg 
med ett et bilde av min 
bestemors bror, Martin, 
og jeg finner ut at jeg er 
på misjonssenteret mine 
oldeforeldre startet. 
Den gamle kineseren 
kjente min bestemor.
Vi bad og sang salmer 
sammen. Han på kine-
sisk og jeg på engelsk. 
Og så spurte han etter 
bibler. Jeg hadde ingen å 
gi den gangen, avslutter 
Susanna Brännstrøm 
som nok snart må en tur 
til Kina igjen.  

stort behov for bibler og 
undervisningslitteratur
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guds ord på arabisk
Litteraturmisjonen gikk i 2010 inn 
for å få trykket 200.000 eksemplar 
av Det nye Testamente på arabisk. 
I løpet av høsten blir de 174.000 
eksemplarene som allerede er 
finansiert sendt til Midtøsten. Vi har 
fått forespørsel om ytterligere en 
ny container med 38.400 eksemplar 
. Til dette prosjektet trenger vi  kr 
345.000 til finansiering. Vil du være 
med å finansiere det? Et arabisk NT 
koster kr. 9,- å produsere.

guds ord på kinesisk  
Husmenighetene og andre kristne 
i Kina har et stort behov for bibler. 
Det oppmuntrende er at mange 
kommer til tro når de får sin egen 
bibel. Derfor har Litteraturmisjonen 
besluttet at vårt trykkeri nå før jul 
skal begynne trykkingen av 100.000 
store og 100.000 små bibler på kine-
sisk. Disse skal være ferdige i løpet 
av 2013. Vi har allerede mottatt en 
stor gave på kr 600.000 fra en giver 
til dette. En annen giver har antydet 
en tilsvarende gave. Dessuten har vi 
mottatt en testamentarisk gave  på 
kr 230.000. Organisasjonen Bibles 
pour la Chine i Sveits har lovet å fi-
nansiere 50.000 store bibler. Til dette 

prosjektet gjenstår finansiering på 
kr 365.000.-  Ditt bidrag til dette 
prosjektet er kjærkomment! De små 
kinesiske biblene koster kr. 10.-  og 
de store kr. 16.- å produsere.

guds ord på minoritetsspråk 
Litteraturmisjonen er en liten 
misjon, men vi har gode givere som 
ser behovet for å spre Bibelen. Det 
opplevde vi under sommerstevnet 
i år, og det har vi også opplevd på 
nytt i høst. Derfor våger vi å sette 
så høye mål for 2013 som det som 
er gjort nå. I tillegg til de nevnte 
prosjektene, er det aktuelt å trykke 
små opplag av bibler på språk som 
brukes av minoritetsgrupper.

 Litteraturmisjonens trykkeri New 
Life Literature på Sri Lanka har en 
betydelig kapasitet for bibeltryk-
king, men trykker også mye annen 
kristen litteratur for andre opp-
dragsgivere. Litteraturmisjonen 
har formidlet gaver til trykkeriet de 
siste årene som har gjort det mulig 
å modernisere trykkeriet vesentlig. 
Nå i år har man fått på plass tre 
bokbindings¬maskiner.

 
Vi ber om forbønn for trykkeriet og 
for bibelproduksjonen der!

Oppfordring og rapport
Vær med å spre Bibelen - verdens viktigste bok!

 fra daglig leder arnfinn holten:
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Din julegave til trykking av Guds 
ord er en kjærkommen gave og kan 
sendes til:

Litteraturmisjonen
Postboks 3050
3501 Hønefoss

Konto nummer: 3991.04.29047

 

Projektorar, møteromsutstyr eller tolkesystem?
gunnar@andaas.com     70 07 85 11      www.andaas.com

Vi ønsker alle våre lesere og 
støttepartnere en Velsignet 
Jul og et riktig Godt Nytt År!

(Hvis du ikke har nettbank, send gaven på en 
giro som du får i banken eller på posten)



«Jeg var tidligere en terrorist. 
En gang fant jeg et Nytesta-
mente i lomma på en person 
som jeg hadde vært med å 
ta livet av. Jeg lurte på hva 
dette var og begynte å lese i 
det. Det forandret livet mitt, 
og dette Nytestamentet er 
årsaken til at Jesus Kristus i 
dag er min frelser og Herre.»

ARABISK KRISTEN

De siste fem årene 
har Litteraturmisjonen 
bidratt med:

265.500 bibler til Kina.

135.500 arabiske NT til 
Midtøsten.

5500 bibler på Lhaovo-
språket til Thailand

5100 bibler på Kachin-
språket til Thailand

1,6 millioner av Markus-
evangeiet på 11 språk 
til India.

Ulike samarbeidspartnere 
og private givere har vært 
med å finansiere dette.  
Alt er gitt bort gratis.

Se artikkel inne i bladet 
om behovet for gaver til 
bibler nå!

DU kan være med å nå tusenvis 
av mennesker med Gud ord 
gjennom Litteraturmisjonen!

De oransje feltene på 
kartet viser hvor New 
Life Literature har levert 
bibler.

… slik er det også med mitt ord, det 
som går ut av min munn. Det vender 
ikke tomt tilbake til meg, men utfører 
det jeg vil, og fullfører det jeg sender 
det til. Jes 55.11

Gi din gave på: 3991.04.29047


