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Kjære Leser!
Da Josva hadde gått over Jordan og inn i Kaanaen (Josva 4) ble 
han bedt om å ta opp 12 steiner fra elven og legge dem der de 
hadde overnattet, som et tegn og minne om Guds trofasthet. 
«Minnesteinene» har sin plass også i Guds rike i dag. I dette 
nummeret ser du at vi nå har feiret 30-års jubiléet for tryk-
keriet på Sri Lanka. Vi har sett oss tilbake for å undre oss over, 
og samtidig takke Gud for det han har gjort alle disse årene. Det 
har vært mennesker som har satset de beste årene av sitt liv på 
Sri Lanka, det har vært trofaste bønnevenner og støtte-partnere 
som har stått med i arbeidet her hjemme. Uten overdrivelse har 
millioner av mennesker i løpet av disse årene fått tilgang til 
Guds ord i form av en bibel, et nytestamente eller en traktat.
         
Hovedfokuset vårt i de senere år har vært å skaffe bibler til 
Kina. Vi vil fortsette med det, men som du ser i dette nummeret, 
er vi nå også opptatt av å «så» Guds ord i India og Midtøsten. 
Her er det åpne dører og vi får rapporter om hva «såkornet» 
også betyr i disse områdene.
 
Nylig har Jerry Trousedales bok Miraculous Movements* blitt 
oversatt til norsk. Undertittelen er Hvordan hundretusener 
av muslimer tar imot Jesus. Gjennom våre kontakter har vi 
fått bekreftet at det skjer en vekkelse i Midtøsten, midt i alle 
tumultene og lidelsene. Desillusjonerte muslimer ser hvordan 
radikale islamister herjer deres hjem og land. Fanatisk tro på 
at de tjener Allah sprer død og fordervelse. Nå ser de etter noe 
annet og er vid åpne for å se hva Boken sier. Koranen selv sier, 
fritt oversatt: Gå til bokens folk og spør om råd (Sura 10,94).

Tusen takk for at du mottar og leser det vi skriver. Og ikke 
minst, husk arbeidet i bønn!

* «Utrolige hendelser» av Jerry Trousdale kan bestilles hos Frontiers,  
tel. 406 24 515 eller info@frontiers.no
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 Les 1 Mos 5,21-23 ; Hebr 11,5-6 og Judas v 14-15

Vendepunktet. Enok er kjent for bibellesere 
som mannen som vandret med Gud. Det kom et 
vendepunkt i Enoks liv da han var 65 år. Da ble søn-
nen Metusjalah født. Siden vandret Enok med Gud i 
300 år inntil Gud tok han til seg. Enok ga trolig søn-
nen dette navnet for at han alltid skulle minnes det 
navnet talte om. Metusjalah betyr «når han er død, 
kommer den». Hva var det Enok så komme, som 
fikk en slik skjellsettende betydning for livet hans, 
og som gjorde Enok til forkynner i 300 år? Enok fikk 
se den dommen som ville komme over jorden for 
menneskenes ondskap. Enoks budskap var: Herren 
kommer for å holde dom og kreve menneskene til 
regnskap. Åpenbaringen av Herrens komme ble ret-
ningsgivende for Enoks liv, det ble hans livsinnhold 
og det han talte om inn i sin samtid.

Vi lever i en tid hvor bevisstheten om Jesu gjenkomst 
er svakere enn for et par generasjoner siden. Kanskje 
er det noe av forklaringen på at mange kristne lever 
lite himmelvendt. Det er knapt noe som virker mer 
ransakende og oppvekkende enn en sterk bevissthet 
om at Jesus kommer igjen, og at en regnskapets dag 
venter oss alle.
 
Gud er herre oVer døden. Etter syndefallet er 
det menneskets lodd en gang å dø og deretter dom. 
Alle dør på grunn av Adam. Om alle personene  som 
nevnes før Enok i 1.Mos 5 står det «han døde». Men 
det er ett unntak: Enok. Gud tok ham til seg uten at 
han måtte gå gjennom døden. Slik ville Gud demon-
strere allerede i menneskehetens tidligste fase, at 
selv om døden var kommet inn i verden med synden, 
var Gud herre over døden. Slik taler Enoks bortgang 
fra jorden profetisk om Jesu seier over døden gjen-
nom oppstandelsen, og at døden bare er en overgang 
til en herligere tilværelse sammen med Ham
 
Gud tok enok til seG. Sammenliknet med de 
andre personene på Enoks tid ble Enok rykket bort i 
tidlig alder. Faren Jared og sønnen Metusjalah ble 2,5 
ganger så gamle som Enok. Man kan tenke at Gud 
hadde bruk for Enoks liv, vitnesbyrd og tjeneste i en 
tid preget av ondskap og forderv. Men Gud tok han 

enok – mannen 
som vandret 
med Gud
– sammendrag av Per Horntvedts tale 
under jubileumsfeiringen på Sri Lanka

til seg. For oss som ser livet fra vår be-
grensede synsvinkel kan det virke helt 
uforståelig at mennesker som står i en 
viktig tjeneste for Gud skal dø så tidlig. 
Enoks bortgang var ikke en tragisk slutt 
på en gudfryktig manns liv. Gud som 
handler etter en visdom vi ikke alltid 
forstår, tok han til seg. Når Gud ser at et 
menneske har fylt den plan og oppgave 
Gud har gitt ham, forfremmer Han ham 
til herligheten.
 
Vitnesbyrdet. Navnet Enok betyr 
«innviet». Og slik levde han også. Enok 
fikk det vitnesbyrdet at han behaget 
Gud. Enoks samtidige har nok betrak-
tet hans liv og gitt ham god omtale. Det 
er viktig at Guds folk får et godt vitnes-
byrd. Skriften er full av oppfordringer 
til et liv som er evangeliet verdig. Men 
mennesker ser bare på det ytre, Gud ser 
til hjertet og det skjulte livet. Derfor er 
Guds vitnesbyrd det avgjørende. Når 
Skriften som er inspirert av Guds Ånd, 
sier at Enok behaget Gud, så er det Gud 
som sier: Enok behager meg. Det er et 
sterkt vitnesbyrd fra Han som har øyne 
som ildsluer.
 
troen. Det var ikke på grunn av Enoks 
gode gjerninger – så viktige de enn er – 
at Enok behaget Gud, og fikk Gud til å 
ta Enok til seg. Troskapitlet Hebr 11 sier: 
«Ved tro ble Enok bortrykket. Uten tro er det 
umulig å behage Gud».  Det 
var ikke Enoks rettferdige 



sporos | nr.2 | 2014side 4

  Av Daniel Kort

I 2013 ble det trykket tre millioner Markus-
evangelier på 13 ulike språk og sendt til 
India. Der har lokale kontakter gått fra dør 
til dør og delt ut. Evangeliene blir også 
brukt som lærebøker i leseopplæring for 
svært fattige mennesker. Mange av dem 
finner veien til Jesus. 

Daniel Kort, salgs- og prosjektansvarlig ved NLL, var 
nylig i India og fikk høre vitnesbyrd om noe av det 
Gud gjør i dette enorme, folkerike landet, gjennom 
de menneskene vi sender våre trykksaker til. 

– Det var som å være midt i Apostelgjerningene, 
forteller Daniel. Han satt i to døgn og hørte på indere 
som hadde møtt Jesus som sin frelser, helbreder og 
gjenoppretter. Til slutt måtte han rive seg løs for å 
rekke flyet hjem.

Det er en nådetid for India nå. Selv om vil hører 
at kristne forfølges, er der samtidig en enorm 
hunger etter Gud. Vi må kjøpe tiden og bidra med 
det som vi er kalt til. Akkurat nå er det å skaffe 
dem Markusevangelier. 

– Noe som slo meg på denne turen, var det 
åndelige mørket, fangenskapet og håpløs-
heten veldig mange av menneskene lever i. 
Men når mørket er så mørkt, er selv et lite 
lys skinnende. Disse små Markusevangeliene 
vi gir ut, er ofte dette lille lyset som lyser så 
sterkt at de får nytt håp. 

Fra et liV i håpløshet til hyrde For an-
dre mennesker. Venkatesh sitt liv er miserabelt. 
Hverdagen er stadig mer preget av vold og alkohol. 
Han kommer fra en lavkaste, og alkoholmisbruk og 
agressivitet er forventet som en del av livet. Ven-
katesh var fanget i en livsstil av elendighet.

Hans mor var involvert i okkultisme og drev med 
trolldom. Hun hadde demonisk påvirkning på søn-
nen, såvel som mange andre. Som ung jobbet han 
på en fabrikk, der en av kollegaene var en kristen 

dame som vitnet for ham. Så fort mu-
lighetene bød seg, gjorde han narr av 
henne og hånte henne offentlig. 

Det ble ikke bedre da Venkatesh ble an-
klaget og dømt for en forbrytelse. Han 
satt i fengsel, ble isolert og deprimet. 
Livet hadde ingen mening, og hans løs-
ning var å gjøre det slutt på alt. Men der, 
i sin ensomhet, kom han til å tenke på 
det denne damen på jobb hadde sagt, 
og begynte å rope til Gud om hjelp. Som 
et mirakel ble han helt uventet løslatt, 
og nå var han en fri mann.

Det ble vendepunktet. Fra da av 
bestemte han seg for å følge Herren. 
Venkatesh giftet seg med den kristne 
kollegaen fra sin tidligere arbeidsplass. 
Det var begynneslen på en tjeneste 
sammen, for Herren.

I deres landsby var der ingen troende. 
Presset fra familie og resten av innbyg-
gerne var stort: Enten din Gud eller vår, 
forlangte de. Etterhvert som trykket 
økte, begynte Herren å manifistere sin 
kraft. Venkatesh´s yngre søster hadde 
alvorlig hjerteproblem og begynte å 
komme regelmessig på bønnemøter. Da 
hun ble helbredet førte det til at flere 
mennesker søkte Gud.

Til India med Markusevangelier:

– som å være midt i 
apostelgjerningene

Samitha har 
forlatt alt hun har 

for å følge Jesus, 
etter at hun ble 
helbredet fra en 
forkrøplet hånd

Daniel i samtale 
med indere som 

har opplevd 
Guds mirakler
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Venkatesh og kona har nå seks barn, 
og mesteparten av hans familie er tro-
ende. I landsbyen som ikke hadde noen 
kristne innbyggere er der nå en stor 
meninghet, som de er pastorpar for.

En dag talte Gud til Venkatesh gjennom 
Amos 8,11 «Dager kommer, sier Herren, 
da jeg vil sende hunger over landet – ikke 
hunger etter mat eller tørst etter vann, men 
en hunger etter mitt ord».

Etter som Herren talte til ham om tørst 
etter Ordet, kjente han på kallet etter å 
få tak i Gud ord og gi det videre til folket.

Hans ambisiøse mål er at alle som 
bor innenfor de tre distriktene han 
betjener, skal få et Markusevange-
lium på sitt språk. Du kan hjelpe 
ham å oppnå det, bruk giroen 
på side 12.

De har startet litteraturklasser over 
hele distriktet for å lære folk å lese og 
skrive, ved hjelp av Markusevange-
liet. Som et resultat blir mange kjent 
med Jesus Kristus. Han er sterkere enn 
noen annen Gud de kjenner til. De er-
farer også en økende åpenhet blant 

studenter og unge mennesker og de bruker derfor 
enhver anledning til å gi ut Ordet, mens det fortsatt 
er tilgjengelig. 

Gud helbreder oG Gir Framtid oG håp. Når 
pastor Venkatesh besøker slumområder blir han 
konfrontert med mye elendighet: fattigdom, syk-
dom, vold og demoniske krefter.

I et av disse slumstrøkene møtte pastor Venkatesh 
Samitha, en 18 år gammel jente. Den høyre hånden 
hennes var forkrøplet og hun kunne ikke åpne og lukke 
den. Hennes funksjonshemning førte henne enda 
lenger ned mot bunnen av den sosiale rangstigen. 

Etter at han hadde delt Guds ord med henne, bad 
de om helbredelse i en periode på 15 dager. Samitha 
trodde Gud for helbredelse, og hånden hennes be-
gynte etter hvert å åpne og lukke seg, noe hun aldri 
før hadde gjort 

Samitha forlater alt hun har for å følge Jesus. Hun 
døper seg og blir en del av den lokale menigheten. 
Hennes bror ser hva som skjer med henne og vil også 
gi sitt liv til Herren. Etterhvert som de andre i lands-
byen ser hva som skjer, spres en nysgjerrighet og in-
teresse for denne mektige Gud

Som et resultat av at Samitha nå kan bruke hån-
den sin, kan hun også arbeide, og hun reiser seg 
fra bunnen av samfunnet og har derfor en bedre 
framtid i vente.

Pastor Venkatesh sammen med sin kone og sine seks barn. I bakgrunnen står kartonger med 
Markusevangelier som skal deles ut til indere som ennå ikke har hørt evangeliet.
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  av Roar Haldorsen Strat

Litteraturmisjonens trykkeri på Sri Lanka 
feiret stort 30-års jubileum 3.-5. oktober. 
20 norske gjester rapporterer om en 
strålende jubileumshelg. Bare Gud vet hva 
ettervirkningene vil bli.
Sammen med nærmere 70 arbeidere ved trykkeriet 
New Life Litterature på Sri Lanka, startet feiringen 
fredag morgen i kantinen på trykkeriet. Andakten ble 
holdt av en lokal pastor.  En singalesisk sanggruppe 
ledet oss i lovsang. Talen var på singali, men vi norske 
fikk et kort sammendrag på engelsk. De fleste av ar-
beiderne er ikke kristne, men kommer fra buddhistisk 
og hinduistisk bakgrunn, så den kristne ledelsen øn-
sket å benytte denne anledningen til å gi dem en klar 

presentasjon av evangeliet. Vår bønn 
er at sangen og budskapet de hørte må 
gjøre sin virkning. Ja, vi vil gå så langt at 
vi vil be om vekkelse blant arbeiderne. 
I de 30 år trykkeriet nå har vært på Sri 
Lanka, har mange tidligere arbeidere 
kommet til tro.

Alle de norske deltagerne fikk se tryk-
keriet i full drift etter morgensamlingen 
fredag. Det har skjedd mye effektivisering 
i løpet av de siste årene og på binderiet 
kan de nå ferdigstille 5000 arabiske bibler 
(med mykt omslag) om dagen.
 
mer enn 100 Gjester Ved jubile-
umsmiddaGen. Fredag kveld var 
alle arbeidere, staben med ektefeller 
og vi norske samlet til festmiddag på 
Camelott hotell i Negombo. Til sam-

på festreise til sri lanka
Den norske delegasjonen som reiste til Sri Lanka på jubileumstur. De sorte t-skjortene er en gave fra trykkeriet.
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men var vi over hundre gjester. Gun-
nar Thorstensen, som var den første 
lederen ved trykkeriet fra 1984, innle-
det festsamlingen med bilder og film 
fra oppstarten for 30 år siden. Det er et 
mirakel at det som kunne se ut som sk-
rapjern som ble lastet ut av konteinerne 
fra Texas og Norge, ble operative maski-
ner som produserte Guds ord i tusener 
på tusener av eksemplarer. Jo mere 
man får innblikk i den innsatsen som 
ble gjort her nede fra starten i 1984 
og frem til i dag, forstår man at man 
har med «Undrenes Gud» å gjøre. Det 
blodslitet som ble lagt ned den første 
tiden, uten aircondition og vifter, for å 
installere maskinene, står det stor res-
pekt av. Bildene viste at alle mannfol-
ka hadde «felles uniform» i den første 
tiden. Det var bar overkropp tilgriset av 
olje, svette og støv. Gunnar Thorstensen 
sa at de kunne arbeide opp til 36 timer 
«non stop».

«Festreisen» fortsatte så lørdag på Golden 
Star Beach Hotel, der vi hadde leid kon-
feranserom. Først holdt Per Horntvedt 
en solid og sterk bibeltime om Enok som 
vandret med Gud. Etter bibeltimen var 
det forfriskninger og så fortsatte Gunnar 
Thorstensen å fortelle fra misjonærlivet 
de første åtte årene han og Magnhild 
med barna var her. Disse pionerene som 
nå er i slutten av 60-årene la ned de 
beste årene av sitt liv for at trykking av 
Guds ord også skulle skje på Sri Lanka. 
Visjonen til Arnfinn og Hildur Andås, 
Gunnar og Magnhild var i første rekke å 
trykke Guds ord med tanke på India, men 
så har altså arbeidet utvidet seg til å om-
fatte minst 35 land rundt om i verden. 
Spesielt på kinesisk har det vært trykket 
hundretusener av bibler.

Søndag ble alle de norske hentet i buss og kjørt 
ned til Peoples Church i Colombo. Vi tok del i den 
engelsktalende gudstjenesten. Det var et sterkt bud-
skap ut i fra 1 Kor 13, om å leve ut Kristi kjærlighet 
i hverdagen, der det blant annet ble understreket at 
elsker man Jesus så følger man hans bud og legger 
sitt liv ned på korsets vei, for andre. Det største sym-
bol vi har for kjærlighet, er Jesu kors.

Etter gudstjenesten kjørte vi til Mount Lavinia Ho-
tel, en ærverdig bygning der den britiske konsulen 
hadde bodd den tiden Ceylon (Sri Lanka) var under 
britisk styre. Jeg tror de færreste har hatt en slik 
lunchopplevelse i sitt liv. Til tross for at det var en 
overdådig lunch, kostet den ikke mer enn et par 
hamburgermenyer på McDonalds. Mange av våre 
venner uttrykte stor begeistring for denne storslagne 
avslutningen av feiringen – og vi gleder oss over at 
disse mange trofaste medarbeidere og venner av 
Litteraturmisjonen gjennom mange år, fikk en slik 
oppvarting som en velfortjent TAKK!

 
Som en liten appendix til programmet, ble det ar-
rangert en samling søndag kveld der Daniel Kort 
fortalte om sitt nylige besøk til India. Sammen med 
representanter fra WBTC (World Bible Translation 
Center) hadde han besøkt landsbyer der Markus-
evangelier fra trykkeriet var delt ut. Det trykkes nå 
3,2 millioner eksemplarer til India på 13 forskjellige 
språk, hovedsakelig med tanke på de kastløse.

Til slutt må nevnes at tidligere ledere for 
trykkeriet fra Norge, Bjarne Helgesen med familie 
og Jon Christian Robsrud, som etterfulgte Gunnar 
Thorstensen, også var med på feiringen.

Festlunch i vakre omgivelser

Jubileumskaken!
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– Følelsen ved å komme ned i trykkeriet 
kan ikke beskrives, sier Gunnar.
– Fremdeles spør buddhistene på Galle 
Face etter litteratur, forteller Magnhild. 
Ekteparet Thorstensen var med i opp-
starten på NLL. Nå har de vært tilbake for 
å delta på 30-årsjubiléet for trykkeriet. 
Her er deres rapport:

  Gunnar skriVer:

«De sår med gråt og høster med fryderop!»
For 21 år siden satt vi gråtende på flyet hjem – etter 
å ha gitt de ni beste årene av våre liv i tjeneste for 
Gud på NLL på Sri Lanka. En utrolig tanke; bare det 
å være her igjen. 

Negombo hadde vokst, men fattigdommen var den 
samme. Det mest følelsesmessig spennende var å 

oppleve trykkeriet igjen. Å se at det ikke 
bare eksisterer etter 30 år, men at det har 
utviklet seg  positivt. Selve prosessen 
med å trykke har også forandret seg på 
30 år. Den engang så store typesetting- 
og layout/kamera-maskinen er borte. 
Nå har computere overtatt det meste 
arbeidet. Kontorbygningen er blitt større 
og luftkjølt. Jeg måtte tenke på hvordan 
vi svettet oss igjennom dagene med 
bare en vifte i taket. 

Drivkraften bak arbeidet er den 
samme som før: Guds kall til 
menneskers frelse! 

Det var en velsignelse å møte trykkeriets 
manager, Bandula Jayamanne. 

Følelsen ved å komme ned i trykkeriet 
kan ikke beskrives. Luftavkjølingen gjør 

Vårt møte med sri lanka 
og trykkeriet 21 år etter 
at vi forlot øya ...

Det var ikke like lyst og luftig for 
21 år siden, da Gunnar satt e sist.



fortsetter 
på neste 
side ]
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at de slipper problemene vi slet med an-
gående temperatur og fuktighet i papiret. 
De gamle pressene vi jobbet for å holde i 
gang, er nå skiftet ut med nyere, noe som 
er nødvending med jevne mellomrom. 

Hvilken velsignelse å stå og se en pres-
se «spy ut» Guds ord! Godt å hilse på 
trykkere som jeg hadde ansatt i 1986! 
Fra trykkpressene til bokbinderiet gikk 
en jevn strøm av Guds ord på indiske 
språk, arabisk og kinesisk. Godt å opp-
leve den orden det syntes være i alt 
arbeidet. Og stå ved paller fulle av ara-
biske og kinesiske bibler, sydd og inn-
bundet, klare for utsending – til alle de 
som venter! Guds ord vender ALDRI 
tomt tilbake! Takken går til Gud som 
opprettet og har holdt arbeidet i gang 
i disse 30 årene. «Stol på Ham – Han skal 
gjøre det!»

  maGnhild skriVer:

Det mest gledelige ved å komme tilbake til Sri Lanka, 
var å oppleve at NLL trykkeriet – som for 30 år siden 
ble til av Guds endeløse mirakler, fremdeles var i fullt 
arbeid, i en utvidet moderne form. For å trykke Guds 
ord til en verden i nød. Massevis av paller med bibler 
på forskjellige språk ble klargjort av ivrige hender og 
maskiner  Det var gripende.

Spente ankom vi Negombo, stedet der vi bodde de to 
første årene blant fattige i palmehytter. 

Prema med de fire barna bodde nå i  et halvferdig 
murhus, men fattigdommen var den samme. Gleden 
var enorm da hun og storfamilien så den filmen vi 
hadde laget av dem og våre barn sammen for 30 år 
siden. Det ble stor fest. «Very like, very like», sa hun

Vi taklet nok varmen bedre den gang vi sa ja til 
kallet og dro til Sri Lanka, enn vi gjør i dag. Men de 
gode rapportene som kom til oss denne måneden 
oppmuntret slik at vi «glemte» varmen:

Priantha i Pragna, sendte oss en melding: 

– Godt å hilse på Anthony, som jeg ansatte i 1986. Magnhild på bønnemøte i Dilharys menighet

- Gleden var stor da Prema og familien 
fikk se videoen vi hadde vi hadde laget
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For salget av deres første kassett, Pris Herren, ble 
det trykt 200.000 Johannesevangelier som ble delt ut på 
GamUdawa-utstillingen sør på øyen. I Hambantota og 
Moneragala kan dere se mange kirker som er oppstått 
som følge av dette. Først kom 200 buddhistmunker til tro 
på Jesus! Pris Herren!

Gjensyn med Lalith Mendis var gledelig. Vi ble tatt 
med til leiren hvor han og pastorene hans ba til Gud. 
Det er 25 år siden vi var der og underviste om Den 
Hellige Ånd. Nå var det «liv» i leiren.

I løpet av oppholdet på Sri Lanka fikk jeg tale i Dil-
hari’s menighet og være med på bønnemøte der. 
Hun gav uttrykk for stor takknemlighet for de to 
årene jeg hadde undervist Guds ord. Flott å se at 
troen nå er klippefast.

Det var spesielt å komme til Colombo hvor vi 
bodde i syv år. Utviklingen var enorm, trafikken 
var enda verre enn før – kort sagt, stressende. Jeg 
var spesielt interessert i å besøke de fire plassene 
jeg hadde min tjeneste:

– Galle Face, her gikk jeg igjen og delte ut traktater. 
Fremdeles spurte buddhistene etter mer litteratur. 

– YMCA-kapellet, folk kom fortsatt hit for å bli 
bedt for.

– Benieta, som jeg hadde disippelgjort i syv år, står i 
fritiden i en sterk tjeneste i fengslene, gir mat til fat-
tige barn, trener menighetsledere, som igjen trener 
nye. Hun sa at min tjeneste bar stor frukt.

– I Victoriaparken, der jeg tidligere har bedt med mange 
til frelse, traff vi en av vaktene som var buddhist. I lø-
pet av samtalen fortalte han at han hadde vært vakt 
for et norsk, kristent firma for noen år siden. Der fikk 
han høre litt om Jesus. Vi ble glad for å vite at det var 

NLL! Jeg forklarte mer og fikk be med 
ham til frelse i parken. Enda en him-
melsk avtale.

– Vi besøkte vår gamle kirke, Calvary 
Church, som var blitt mye større, og vi 
ble invitert ut for å spise sammen med 
pastorparet. De ble for noen år siden 
svigerforeldrene til vår sønn, Stig.

I kirka kommer en menighetstjener 
til meg, som lignet veldig på min bøn-
nepartner, Mano. Hun sier, «Jeg er Ma-
no’s datter. Da jeg levde i mørket ba du for 
meg. Jeg er frukten av dine bønner!»

Selv om evigheten vi vise fruktene, er 
det jo oppmuntrende å høre og se at Gud 
har virket. Jeg har kun vært en såmann 
som fikk tiltalen: «Alle venter de på deg, at 
du skal gi dem mat i rett tid. Du gir dem, de 
sanker. Du åpner din hånd, de mettes med 
det gode» (Salme 104,27-28). ~

Magnhild og Gunnar i den vakre solnedgangen på Sri Lanka

Denne mannen fikk Magnhild lede til Jesus På Galle Face: – Fortsatt spør buddhistene etter litteratur
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Bønneemner:Nytt frå trykkeriet
Misjonstrykkeriet på Sri Lanka er stadig i 
utvikling. Mange av dei som var med på 
jubileumsfeiringa ved trykkeriet hadde 
også vore på trykkeriet tidlegare. Ein av dei 
mange kommentarane vi fekk, var at dei 
såg stor forandring på til dømes ombyg-
gingar, oppussingar, nye maskiner, betre 
orden i og omkring fabrikken. Styret  kan 
legge til rette for slike forbetringar, men 
utan ein god og dyktig stab ved trykkeriet, 
hadde vi vore ganske hjelpelause. 

Etter å ha samtala med mange av dei 
som er involvert, ser vi viktigheta av å be 
for alle som har eit ansvar ved trykkeriet. 
Vil du vere med å be?

• Be om styrke og 
visdom  for dagleg 
leiar Bandula 
Jayamanne 

• Be om godt 
samarbeid mellom 
alle leiarane 
og om dyktige 
medarbeidarar på 
alle plan 
 

• Be om åpne dører 
for nye og viktige 
prosjekt

• Be om frelse for 
dei arbeidarane 
som endå ikkje 
kjenner Jesus 

• Be om god 
framdrift i 
arbeidet med 
å skaffe ny 
rotasjonspresse 

• Be om visdom og 
visjonar for styret

og gode liv som førte han 
inn i himmelen, men hans 

tro. Slik også med oss. Det er bare i troen 
på Kristus at vi en dag kan møte Ham 
i skyen og bli rykket inn i himmelen. 
Hvilken hvile for engstelige sinn at det 
ikke er våre prestasjoner som fører oss 
til målet i himmelen. Det er utelukkende 
Jesu fullbrakte frelsesverk.

eksempelet. Skriften sier at vi skal gi akt på dem 
som har gått foran oss. Vi skal tenke tilbake på 
hvordan de levde og døde (eller for Enoks del hans 
spesielle utgang av dette livet) og ta eksempel av 
deres tro. Det ligger mye inspirasjon og lærdom i 
beretningen om Enok, mannen som vandret med 
Gud, trodde Gud, behaget Gud, vitnet om Gud og 
som Gud tok til seg.

se litteraturmisjonen.no
Du finner Litteraturmisjonen på internett, nå med flott, oppdatert 
hjemmeside. Vi takker Johan Hovda så mye for alt arbeidet han har lagt 
ned i dette, og ber om at mange skal finne veien hit og bli inspirert. 

Staben ved New Life Literature høsten 2014
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Gi en jubileumsgave!
  Takk for ditt bidrag!

o Gave til arabiske nytestamenter
o Gave til indiske Markusevangelier
o Gave til kinesiske bibler
o Gave til der det trengs mest

Litteraturmisjonen
Postboks 3050
3501 Hønefoss

Omveltningane i dei ulike landa i Midt-
austen er stadig i mediene. Vanleg-
vis vert det sett fokus på opprør, uro 
og krig. Sjelden høyrer vi korleis desse 
omveltningane påverkar folk flest.

Misjonstrykkeriet på Sri Lanka har siste åra sendt 
fleire hundre tusen arabiske nytestamente til ulike 
land i Midtausten. Berre siste året har vi trykt 120 
000 arabiske biblar. Rapportane vi får frå ulike land 
i denne regionen er svært oppmuntrande, men også 
utfordrande. Det har aldri i nyare tid vore vanskele-
gare å vere ein kristen i Midtausten. Kyrkjer og for-
samlingshus vert sett i brann, og dei kristne vert trua 
på ulike måtar. Dei kristne har likevel aldri tidlegare 
møtt større openheit for Guds ord. Folk flest har mista 
all tillit til sine politiske og religiøse leiarar, og svært 
mange søkjer etter andre verdiar å byggje livet sitt på. 
Folk søkjer i alle retningar, og såleis oppsøkjer mange 
også dei kristne for å få svar på sine mange spørsmål. 

Vi får vite at hundre tusen nytestamente ville vere 
borte på kort tid, men slik situasjonen er no, har dei 
ikkje på langt nær nok nytestamente å gi bort. I møte 
med slik informasjon, kan vi ikkje sitte passive. Vi har 

no ein unik sjanse til å forandre situa-
sjonen i Midtausten ved å gje dei Guds 
livgjevande ord. Ventar vi, kan hungeren 
vert fylt av ulike erstatningar. 

Vi må reagere medan hungeren framleis 
er der. Vi i Litteraturmisjonen vil difor 
utfordre oss som kristne til ikkje berre 
sjølve å gi pengar til eit visst antal nytes-
tamente, til å starte innsamlingsaksjonar 
i venekretsen vår, i forsamlinga vår,  mel-
lom arbeidskameratar og kollegaer. Eit 
nytestamente kostar 9,- det er inkludert 
produksjon og kostnader knytta til lever-
ing. Vi kan ikkje ta ansvar for den van-
skelege situasjonen Midtausten er i, men 
dersom vi har anledning til å gje dei Guds 
ord utan å gjere noko med det, vert vi 
medansvarlege. På mange måtar kan det 
liknast med det dei spedalske uttrykte 
det då dei reiste frå ein by i hungersnaud 
og fann store mengder med mat: Det er 
ikkje rett det som vi gjer. Dette er dagen då vi 
kan koma med ein god bodskap. Teier vi stilt 
og ventar til morgonen gryr, så fell det skuld 
på oss (2 Kong 7,9).

Hungeren er der, vi har ressursane 
– kva gjer vi med det?

stor hunger etter Guds ord 
i midtausten


