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Kva er ditt prosjekt?
Vi har i dette nummeret av Sporos informert om nokre av dei  prosjekta som 

Litteraturmisjonen er engasjert i. Likevel vert det feil å seie at dei er våre prosjekt. Frå 

eit behov dukkar opp og til biblane  er leverte til den eller dei som har bruk for dei, så 

er det mange ulike personar og organisasjonar involvert. Nokon skriv, nokon teiknar, 

nokon omset, nokon trykkjer, nokon distribuerer og enda andre betaler kanskje alt det 

som det kostar.

I denne lenka er vi klar over at vi berre er ein liten del. Men kvar del er viktig for å kunne nå 

ut med Guds ord til kvart menneske på jorda. Kva er din del i denne lenka?

Hans Nilsen Hauge lærde sine etterfylgjarar at dei både hadde bruk for noko å leve av og 

noko å leve for.  Ein godt vaksen mann sende regelmessig eit beløp til Litteraturmisjonen. 

Han fortalde meg ved eit høve at han hadde sett seg som mål i livet å betale for eit visst tal 

kinesiske biblar.

Dersom du ynskjer å gjere nokon av prosjekta i dette bladet til dine prosjekt, så høyrer vi 

gjerne frå deg. Dersom du ynskjer å engasjere deg økonomisk for eit prosjekt, så kan du 

vite at gåver som er gitt til Litteraturmisjonens arbeid gir rett til skattefrådrag. Etter dagens 

reglar får ein eit frådrag i skattbar inntekt på inntil 50 000 kr for gåver som vert gjevne til 

Litteraturmisjonen.

Fyrst og fremst har vi bruk for folk som ber for arbeidet og alle som er involverte på ein 

eller annan måte. Vi har tru på ein Gud som kan opne hjarte, gi oss velvilje, som kan dryge 

midlane på mange utenkjelege måtar. Mest av alt ynskjer vi difor at du vil gjere desse pros-

jekta til dine ved å be for dei. Tusen takk for ditt engasjement.

Helsing Gunnar Andås
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En varm takk til alle som har gitt 
gaver til Litteraturmisjonen til tryk-
king av bibler, Markusevangelier  og 
det nye testamente! Hittil i år er det 
kommet inn  omkring  1500 000 kr til 
dette. I tillegg er det gitt løfter for litt 
over 2 millioner kroner til ny trykke-
maskin for misjonens trykkeri på Sri 
Lanka.

Som kjent samarbeider Litteraturmisjonen 
med Orientmisjonen når det gjelder finan-
siering og trykking av Det nye testamente 
(NT)  på minoritetsspråk i India. I 2018 ble 
det trykket nytestamenter på fem språk 
som aldri tidligere hadde hatt Guds ord. 
I år har vi levert nytestamenter til ytter-
ligere 9 minoritetsspråk, samt en mengde 
arabiske nytestamenter.  

Nå klargjøres ytterligere 15 språk for 
trykking.

I tillegg er flere språk som ikke er helt 
klare for trykking ennå, underveis.

Vi samarbeider med  flere organisasjoner 
som holder på med bibeloversettelser. 
Det er det som muliggjør det store tryk-
keprogrammet misjonen har nå. Det er 
derfor et stort behov for gaver for å kunne 
realisere trykkeprogrammet for 2020.

I de fleste tilfeller kommer Det nye testa-
mente som første bok på morsmålet 
til disse folkegruppene. Dermed blir NT 
deres lærebok når de skal lære å lese. Det 

skaper stor glede og en god åpning for 
kristen tro.

Litteraturmisjonen er godkjent som 
organisasjon som du kan gi gaver skatte-
fritt til. Du kan i din selvangivelse til 
likningsmyndighetene trekke fra slike 
gaver i din lønnsinntekt og pensjon før 
skatteberegning, dersom gavene fra deg 
til Litteraturmisjonen i løpet av et kalen-
derår tilsammen utgjør kr 500 eller mer. 
Hver enkelt skatteyter kan i 2019 få skatte- 
fritak for gaver som til sammen utgjør kr 
50.000 til slike formål.

Dersom du vil gjøre deg bruk av denne 
fradragsretten, må du sende oss ditt 
personnummer, om du ikke alt har gjort 
det.

Litteraturmisjonen trenger også medlem- 
mer slik at gaver gitt til arbeidet frem-
deles kan gi skattelette. Vi oppfordrer deg 
derfor også til å bli medlem! Det koster kr 
100 pr. år.

Gaver og kontingent kan sendes til 
Litteraturmisjonen, POSTBOKS 3050, 
3501 HØNEFOSS, OG BANKKONTO  
3991.04.29047.

Med vennlig hilsen,

Arnfinn J Holten

Takk for gaver til trykking av bibler og 
Det nye testamente!
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Sidan 2008 har vi frå 
New Life Literature på Sri 
Lanka sendt over 12 million 
Markusevangelier  på 15 ulike 
språk til India. Dette er små 
hefter som er omkring 13 cm 
lange. Dersom vi la alle desse 
Markusevangelia kant i kant, 
ville det danne ei samanhen-
gande linje frå Kristiansand til 
Bardufoss.

Då vi fekk fyrste forespørselen, forstod vi neppe  
kva kraftig redskap dette skulle verte i Guds rike. 
Det er små lette hefter med tittelen «Den Gud 
som elskar menneska». India har tusenvis av 
gudar, men ein Gud som elskar dei, har dei ofte 
ikkje høyrt om. Folk les for å sjå kva dette er og 
vert undrande når dei les om alle teikn og under 
som Jesus gjorde. Ofte har dei nokon som er sjuke 
i familien eller nabolaget, og det skjer då ikkje 
sjeldan at dei kontaktar den som gav dei dette 
vesle heftet og spør om Jesus også kan hjelpe i 
deira situasjon. Igjen og igjen opplever dei at ved 
å be om helbredelse og hjelp, så grip Jesus inn og 
helbreder den sjuke. Dette fører ofte til omven-
delse for heile familien, og dei blir tatt hand om i 
ei bibelgruppe der dei får ytterlegare oppfylgjing. 

Kvar måned får vi tilsendt rapportar frå 
evangelistar og andre involverte som fortel 
oppmuntrande historier om kva evangeliet har 
utretta. 

Les gjerne dette vitnemålet og takk Gud for hans 
underfulle gjerningar. →

Ble forgiftet, men Jesus helbredet

Da min far vokste opp, var 
det ingen kristne i vår by. 
Faren min reiste bort for å 
få utdannelse, og der kom 
han i kontakt med kristne 
mennesker. Han ble veldig 
betatt av den kjærlighet 
og omsorg som de viste for 
hverandre, derfor ønsket 
han å finne ut hva det var 
som gjorde dette. Han fikk 
tak i en bibel, og etter som 
han leste, ble han stadig 
mer grepet av det han 
leste. Til slutt bestemte han 
seg for å bli en kristen. Da 
han kom tilbake til lands-
byen, var det naturlig for 
ham å dele sin nye tro med 
slekt og venner.

Ordføreren i byen mislikte 
dette sterkt, og han prøvde 
på mange måter å ødelegge 
for min far, men han fant 
ingen måte å stoppe ham 
på. En dag hadde han likevel 
tenkt ut en plan. Han gikk til 
en heksedoktor og kjøpte 
gift. En gang jeg var på besøk 
hos noen kamerater i nabo-
laget til ordføreren, som 
også var i slekt med ham, fikk 
han ordnet det slik at denne 
giften ble blandet inn i maten 
min.

Jeg fikk kraftig feber og ble 

Guds ord utfører 
under og mirakel
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veldig syk. Foreldrene 
mine kjørte meg til 
sykehus, der de kunne 
konstantere at jeg 
hadde blitt matfor-
giftet. Sykehuset 
klarte ikke å hjelpe 
meg. Foreldrene mine 
bad, men uten at 

det så ut til å virke. Etter flere dager tok 
faren min et glass kaldt vann, bad over 
det og bad meg drikke. Jeg hadde ikke før 
drukket vannet, så kastet jeg opp, og all 
smerten og feberen forsvant.

Nå gikk det ikke mange uker før ordføreren 
også ble veldig syk. Ingen medisin så ut til 
å hjelpe. Etter en stund tilkalte han derfor 
faren min og bad om forbønn. Før bønnen, 
så bad faren min ordføreren bekjenne 
sine synder for Jesus. Til vår store over-
raskelse, fortalte han at det var han som 
hadde prøvd å forgifte meg. Han fikk til- 
givelse for sine synder, og min far bad 
for ham. Straks ble også ordføreren frisk. 
Etter den dagen ble han en Jesu etter-
følger. Han ble døpt og begynte å hjelpe 
min far i arbeidet.

Rangachukuwa er senter for mange 
landsbyer. Nesten ingen mennesker her 
er kristne.  Da jeg besøkte landsbyen for å 
dele evangeliet, kom en gruppe aktivister 
og mishandlet meg. De advarte meg også 
mot å besøke landsbyen deres igjen. Jeg 
måtte komme meg bort derfra. Ved Guds 
nåde skadet de meg ikke. Etter noen få 
dager kom en mann fra denne landsbyen 

og ba meg be for kona hans. Jeg gikk med 
ham og ba for kona. Hun hadde lenge hatt 
magesmerter. Rett etter bønnen ble hun 
helbredet. Alle familiemedlemmene hans 
ble så glade at de tok imot Jesus. Da 
aktivistene fikk høre om det, dro de til den 
lokale politistasjonen og sendte inn en 
klage på meg. Politiet kom og tok meg til 
politistasjonen. Så kontaktet de mannen 
og kona og bad også dem komme til 
politistasjonen. «Hvorfor ble du kristen?» 
Spurte de ham. Mannen svarte: «Kona mi 
led lenge med magesmerter. Legene ga 
henne medisiner, men smertene opphørte 
ikke. Vi ba til gudene våre, men heller ikke 
de helbredet henne. Så ba jeg pastoren 
om å be til Jesus. Pastoren kom til huset 
mitt og ba for min kone. Like etter bønnen 
forsvant alle smerter i magen. Derfor ble 
vi Jesu etterfølgere.» Politibetjentene var 
overrasket. «Hvis du har blitt Jesu etter-
følger av den grunn, kan du gå», sa de til 
mannen og kona. Så løslot politifolkene 
også meg, og jeg kom trygt hjem.

Ble forgiftet, men Jesus helbredet

5

Sporos – nr. 02/2019



Bibelbehovet er stort.  Å ha Guds ord 
på sitt eget morsmål er en stor glede 
og velsignelse. For mange millioner 
i India er det ikke slik. I dette folke-
rike landet med over 1.3 milliarder 
mennesker, er der 31 offisielle språk. 
Men ifølge etnologer er der hele 423 
levende språk som brukes i daglig-
tale, de fleste er minoritetsspråk.

Bibelen er tilgjengelig på rundt 12 % av 
minoritetsspråkene, og Nye testamentet 
på enda 12%. Arbeid med bibeloverset-
telser er i gang på rundt 100 av språkene. 
For de 150 av de resterende skal det 
undersøkes om de faktisk trenger en over-
settelse av Bibelen.

Har ikke eget skriftspråk
Bibelen er tilgjengelig på de store 

hovedminoritetsspråk, men det gjenstår 
altså mange minoritetsspråk. Mange av 
disse har ikke en gang skriftspråk. Ingen 
alfabet, ingen litteratur er tilgjengelig på 
flere språk.

Behovet for å gjøre Guds ord tilgjengelig 
for disse minoritetene er åpenbart, likevel 
spør mange: Vil det ikke være mindre 
arbeidskrevende å lære dem et av hoved-
språkene, som engelsk, hindi og andre 
statsspråk, slik at de kan lære seg å lese 
Bibelen på et språk som allerede eksis-
terer? Av mange grunner er dette en feil 
tenkemåte. Det er ikke tilstrekkelig å gi 
dem Bibelen på et språk som ikke er deres 
eget. Guds ord må oversettes, slik at de 
kan høre Guds stemme med sine egne ord.

Endelig kan han lese evangeliet på sitt 

Indiske  
minoritetsspråk
Av Johan Hovda
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eget språk 

Skriftspråk gir verdighet
En av de viktigste grunnene til å gi menne-
sker Guds Ord på deres eget språk, er 
at: Du er hva du taler. En persons identitet 
er nøye sammenvevd med hans språk.  Vi 
er de ordene vår mor først snakket til oss 
på – det språket vi lærte å leke på – som 
hjertet i en persons identitet. De som 
opplever at deres språk står tilbake for 
andre språk, føler ofte på at de selv er 
mindre verdt. Å gi mennesker Guds ord 
på deres hjertespråk gir dem et viktig 
budskap: De er verdifulle !

Når mennesker ser sitt eget språk i 
skriftlig form for første gang, gir det dem 
verdighet, og de får en opplevelse av at de 
er respektert og anerkjent, og en del av 
det globale samfunnet. De er ikke lenger 
en bortglemt, isolert og marginalisert 
gruppe. For at dette skal realiseres, må 
der først lages et skriftspråk, så må de 
lære å lese og skrive på sitt eget morsmål. 
Etterhvert som Bibelen og annen litter-
atur blir tilgjengelig, kan de utvikles til 
et litterært samfunn: et samfunn der 
lesing og skriving er en del av dagliglivet. 
Skriften kan trenge gjennom og tale til 
deres hjerter, ettersom de erfarer at Gud 
snakker deres språk. Der er ikke noe som 
har slik livsforvandlende påvirkning på et 
samfunn.

Det er mange fordeler med å gjøre Bibelen 
tilgjengelig for minoritetsspråklige 
grupper. De føler seg bemyndiget til å 
ta kontroll over sine egne liv og skape 
en sikrere fremtid for seg selv og sine 
barn. Når et folk slik opplever oppgra-
dering av sin egenverdi, heves gjerne 

levestandarden, gjennom sunnere livsstil, 
bedre hygiene, bedre utdanning, for å 
nevne noe. Minoritetsgrupper er ofte 
dårlig stilt, de har gjerne tilgang til de 
dårligst betalte jobbene, om de har 
tilgang til jobb i det hele tatt. De har lav 
sosioøkonomisk status. Mange gikk på 
skole og fikk undervisning på et språk 
de ikke forstod, noe som resulterte i høy 
grad av «drop-out», mange klarte ikke å 
henge med og sluttet på skolen. På grunn 
av opplevd mindreverd kan de henge etter 
i utviklingen både psykologisk, språklig, 
kognitivt og sosialt. Å beherske sitt eget 
språk muntlig og skriftlig skaper et spring-
brett for videreutdanning. Dette fordi 
lese- og skriveferdighetene er lært i en 
kontekst som har betydning for dem: De 
forstår hva de leser. Det er derfor mindre 
sannsynlighet for at de faller av lasset når 
de går over til læring på et annet språk. 
Nå er de klar for å bidra til positiv utvikling 
av samfunnet og økonomien.

Hele språkgrupper kommer til Jesus  
Når det utvikles et skriftspråk for en 
minoritetsgruppe, blir de plassert på 
kartet. Når litteratur som Bibelen, blir 
produsert på deres eget språk, kan disse 
minoritetsgruppene vise til myndighe-
tene. Som en definert etnisk gruppe som 
snakker et eget språk, de kan ikke lenger 
ignoreres. De bør behandles med samme 
privilegier som andre grupper. Slik kan 
språket virke samlende og brukes som 
en hjelp til å motstå marginalisering og 
undertrykkelse. Språket som en naturlig 
ressurs, er en rik arv for enhver nasjon. 
Bibeloversettelse bidrar til å bevare den 
skatten for fremtidige generasjoner. Det 
som ofte hender når folk leser Guds ord 
på sitt eget morsmål, er at det vokser 
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fram et ønske om å bevare sitt språk for 
fremtidige generasjoner, de blir stolte av 
språket sitt og det løftes fram gjennom 
poesi, sanger, historier, folkesagn etc.

Eierskap til bibeloversettelsesprosjektet
Den prosentvise effekten av bibelover-
settelse på minoritetsspråk er ofte langt 
større enn for bibeloversettelser på store 
språk. Dette fordi et prosjekt knyttet til 
minoritetssamfunn er mer gjennomsiktig 
og kjent for alle det angår. Siden alle 
regionene der språket snakkes har repre-
sentanter i språkkomitéene som jobber 
med prosjektet, er alle involvert. De er en 
del av prosjektet og eier det fra starten 
av, og de kjenner på stoltheten over at 
dette er deres eget arbeid og ikke bare 
et utenlandsk byrå som gjør noe for dem. 
Det er mye lettere å skape denne følelsen 
av eierskap med minoritetsspråk. Denne 
fokuserte og konsentrerte innsatsen 
for å gi dem Bibelen har ofte en enorm 
påvirkning, og hele språkgrupper kan 

omvende seg til Kristus.

En annen fordel ved å ha Skriftene 
på sitt eget språk er at folket er mer 
motstandsdyktige mot andre religioner, 
som islam som forsøker å infiltrere. De er 
også mindre tilbøyelige til å følge falske 
læresetninger fordi de selv kan lese hva 
Bibelen sier. Når gjester utenfra preker 
i kirken, har den lokale pastoren Skriften 
tilgjengelig selv, og misforståelser under 
den direkte oversettelsen kan unngås.

Gud snakker deres morsmål 
I India med sine millioner av guder, er det 
en stor åpenbaring for mange at den Gud 
vi forkynner ikke er fjern og distansert. 
Han er heller ikke kolonistatens Gud, eller 
en av mange hindi-guder, men en Gud 
som snakker deres morsmål, og ønsker 
å kommunisere med dem på det språket 
Han gav dem. Verdien av bibeloversettelse 
på minoritetsspråk i India er ubestridelig, 
og behovet er overveldende.

Behov for Bibeldeler

Utdøende språk

Oversettelse av NT pågår

Undersøkelse i gang for å kartlegge 
behov

Det nye testamentet er tilgjengelig

Hele Bibelen tilgjengelig

Motta ønske om oversettelse av 
full Bibel

10%

7%

29%

4%

21%

17%

1%

Det blir operert med ulike tall for antall språk i India.
Dette har sammenheng med hvor man setter grensen mellom et språk og 

en dialekt.
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New Life Literature har helt fra starten 
hatt et motto om å tjene dem som 
tjener. Vi ønsker med andre ord å få 
være et redskap disponibelt ikke bare 
for våre egne prosjekt, men like mye 
for alle andre evangeliske misjoner og 
menigheter. Når vi får lov å trykke og 
sende Guds ord til mange land rundt 
om i verden, er vi  såre klar over at vi 
bare spiller en liten rolle i den store 
sammenhengen. Enten det er et av 
Litteraturmisjonens prosjekt, eller det 
er et prosjekt som er satt i gang av 
en annen misjon, så er det som regel 
alltid noen andre som betaler for 
trykksakene, oftest er det betalt av 
innsamlede midler. Det er også andre 
som distribuerer trykksakene, enten 
det skjer med hjelp av en varebil, eller 
om det er noen som går fra dør til dør.

Like fullt er vi bevisste på at vår tjeneste 
også er en Gudstjeneste, og vi er Gud 
takknemlige for at vi får lov å være en 
liten brikke i arbeidet med å distribuere 
mange hundre tusen bibler og nytesta-
menter hvert eneste år.

En av organisasjonene som vi trykker mye 
for, Bibleleague International, har som 
visjon å distribuere Guds ord til verdens 
ender ved hjelp av personlig evange-
lisering. Den som deler ut et nytesta-
mente eller en bibel må forplikte seg 
til å åpne testamentet og lese minst 
ett bibelord sammen med den som får 
testamentet. Bare i år trykker vi over fem  
hundre tusen bibler og nytestamenter for 
denne misjonen. Mesteparten av disse går 

til Afrika eller Midtøsten. Selv om dette 
ikke er Litteraturmisjonens prosjekt, så 
blir også noen av pengene som blir samlet 
inn gjennom Litteraturmisjonen viderefor-
midlet til arbeidet som The Bibleleague 
driver. Litteraturmisjonen har mellom 
annet samlet inn midler til trykking av flere 
hundre tusen bibler og nytestamenter på 
arabisk. Dette fordi vi på vår side ikke har 
noe eget distribusjonsapparat, men er 
avhengig av troverdige samarbeidspart-
nere som har et godt nettverk i mange 
land.  

Blandt de landene vi trykker for akkurat 
nå, finner vi land som Syria, Jordan, 
Libanon, Egypt, Sudan, Ghana, Kenya, 
Sør-Afrika, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, 
Kamerun, Malawi, Mosambik og Rwanda. 
Vi er fullt overbeviste om at «Guds ord 
er levende og kraftig og det trenger 
igjennom ...» og «det vender ikke tomt 
tilbake». Guds ord er velsignet, men la oss 
be om at de som bærer det ut og de som 
mottar det må oppleve Den hellige ånds 
velsignelse i sine liv.

I denne sammenhengen er det også 
naturlig å nevne at vi ved trykkeriet på 
Sri Lanka har nådd grensen for hva vi er 
i stand til å produsere med de maskinene 
som vi har. Vi ser defor både på hvilke 
muligheter vi har for å utvide arealet, så 
vel som maskinparken. Vi vil derfor sette 
pris på forbønn og støtte også når det 
gjelder dette.  

Svend T. Svendsen

Tjene dem som tjener
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Alle språk 
– og alle 
tungemål

Litteraturmisjonen og Evangelisk 
Orientmisjon har tatt på seg et felles 
ansvar for å skaffe finansiering til så 
mange nye minoritetsspråk som mulig 
i India. 

I august var det en markering i 
samband med overlevering av Det Nye 
Testamentet på seks nye minoritetsspråk 
i Sørvest-India.

Anne Johanne Botterud fra Evangelisk 
Orientmisjon var til stede under denne 
høytideligheten:

Da vi kom til Kerala-provinsen for mark-
eringen av NT på nye språk, hadde regn-
tiden allerede satt inn, og de mange 
oversvømmelsene som rammet dette 
området, gjorde reisen til tider ekstra 
spennende. På grunn av dette, var det 
også mange som ikke kunne komme, Da 
flyplassen var oversvømmet av vann, 
kunne heller ikke representanten fra tryk-
keriet på Sri Lanka komme. Alle fly var 
kansellert i flere dager. Også vårt fly 
tilbake til Norge var kansellert av samme 
grunn.  

Det skulle vært en lunch for oss tre utlen- 
dinger på et hotell i byen, men den ble 
avlyst da lederen for prosjektet heller 
ikke kom seg gjennom flommen. Vi 

hadde det likevel godt på alle måter, 
og etter som dagene gikk, fikk vi flere 
hyggelige samtaler med lederne for 
oversettelsesprosjektet. 

Selve markeringen av de nye overset-
telsene fant sted på Church of India sitt 
store retreatsenter i Kottayam. To folke-
grupper fikk ikke komme på grunn av 
flommen, men det kom likevel rundt 500 
personer. Fra den ene folkegruppen kom 
det bare en familie med en gutt. De andre 
nådde ikke frem på grunn av regnet. Men 
alle de seks folkegruppene fikk likevel for 
første gang overlevert det nye testa-
mente på sitt eget språk.  

Samlingen i Kottayam var godt organ-
isert, det var en kjempestor opplevelse å 
få delta. Vi fikk sitte ganske langt fremme, 
men de ønsket å holde en lav profil på oss 
utlendinger, og det var helt riktig. Det var 
fint vi fikk lov å være der og oppleve den 
gleden og takknemligheten folk hadde. 
Det var flere taler og de så en kort film. 
Filmen var på lokalspråket og var infor-
mativ med fine bilder. Det var også mye 

Anne Johanne Botterud sammen med to 
av bibeloversetterne
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og høy musikk.

De fremmøtte var fra ulike kirker. Biskop 
Tomas fra Church of South India var der, 
en prest fra den luthersk kirke, pinse-
venner, baptister osv. De sa at Church 
of South India lignet en anglikansk kirke. 

Etter hvert kom folk og evange-
lister fra de ulike folkegruppene frem. 
Hver gruppe fikk overrakt Det nye 
Testamente og en diplom, eller plakett. 
Jeg fikk også motta en på vegne av 
EOM og Litteraturmisjonen.

Oversetterne var både kvinner og menn, 
flest menn. Etter hvert som de ulike folke-
gruppene kom frem og fikk overlevert 
sitt Nytestamente, leste en av dem noen 
bibelvers på sitt språk.

De hadde jobbet med bibeloversettelsene 
i lang tid, kanskje så mye som 11-12 år, 
og flere grupper var involvert. For et av 
språkene brukte de  tre år, bare for å få 
lov å være i landsbyen.

Konteineren med nytestamentene kom 
fra trykkeriet på Sri Lanka. De var svært 
godt fornøyde, kvaliteten var topp. De 
var svært godt fornøyde, og kvaliteten 
var på topp.  De mente at kvaliteten var 
mye bedre enn på Bibelen som de selv 
hadde på hovedspråket.

Det var også en presentasjon av en ny 
bibel-app. Det er en Googleplay-app 
som de kan laste ned på mobiltele-
fonene sine. Her kan de både høre og 
lese NT på sitt språk, og de kan også se 
film om ulike bibelhistorier. Et fantast- 
isk hjelpemiddel, særlig fordi mange i 

disse minoritetsgruppene ikke kan lese 
og skrive. Alle seks språkgruppene hadde 
sitt språk på Bible-appen.

En regner med at det er 423 ulike språk 
i India. Hele Bibelen er tilgjengelig på 79 
språk. Det nye testamentet er oversatt til 
97 språk. Arbeid er i gang med overset-
telse til 137 nye språk. Oversettelse av GT 
er i gang på 24 språk.

De lederne vi hadde kontakt med, var 
veldig hyggelige og engasjerte. Da vi 
snakket om kalde Norge, fortalte en av 
dem at han i forbindelse med et over-
settelsesarbeid hadde bodd opp mot 
Himalaya, og der var det 40 minusgrader 
og ikke isolerte hus. Jeg snakket også 
med en annen oversetterfamilie som 
hadde flyttet til et sted i Munnar og bodd 
der 12 år for å drive med bibel- overset-
ting. De fortalte at en del oversettere ble 
værende i landsbyene som evangelister 
etter endt arbeid. Andre tok fatt  på over-
settelsen av  GT.

Da vi skulle dra hjem var flyplassen i 
Cochin oversvømt og stengt, så vi måtte 
ta drosje til Bangalore. Det ble en nesten 
12 timers tur som varte hele natta. 
Heldigvis ble ikke veiene stengt, så vi 
rakk flyet fra Bangalore.

Dette ble en kjempefin tur, veldig inspi- 
rerende og lærerik. Flott å se det gode 
arbeidet som  EOM og Litteraturmisjonen 
støtter i India.
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En rapport fra Midtøsten:

Mer enn en profet!
Ragya, en middelaldrende dame fra 
Egypt, er advokat og vokste opp i en 
svært konservativ muslimsk familie. 
Hun forteller her fra sitt liv:

- Broren min brukte å spørre meg om jeg 
hadde bedt morgenbønnen før jeg gikk 
hjemmefra, og selv om jeg bekreftet at 
jeg hadde bedt, trodde han ikke på meg. 
Jeg måtte ofte be bønnen på nytt slik at 
han hørte det. Dette var bare en av mange 
andre religiøse handlinger jeg ble tvunget 
til å utføre fra jeg var en liten jente, ja, 
endog til dags dato opplever jeg det 
samme.

I en muslimsk familie har menn høyere 
rang enn kvinner, og de har også ansvaret 
for det åndelige livet i familien. Etter at 
min far døde for noen år tilbake, er det min 

eldste bror som har fått dette ansvaret. 

Jeg hadde fred med Islam, fortsetter 
Ragya. Jeg ikke bare likte Islam, jeg elsket 
Islam. Dette er vanlig i Midtøsten. Vår 
islamske kultur er en kultur full av stolt- 
het. Vi er stolt av alt som bekrefter vår 
identitet som Guds utvalgte og opplyste 
folk. Vi er det folk som Allah valgte for å 
sende sin budbærer og sitt budskap til 
verden. Vi er stolt av vår religion, vårt 
språk, vår arv og vi er alltid klar til å for- 
svare oss, ja, endog angripe, om vi har en 
følelse av den minste religiøse forskjell.

Midt i et slik religiøst ladet miljø, begynte 
jeg å drømme om Jesus. I begynnelsen 
ble jeg redd. Jeg kjente ikke Jesus annet 
enn fra noen få vers i Koranen. Jeg tenkte 
ikke på ham som noe mer enn en profet 

Illustrasjonsbilde
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som ble sendt til jødene eller de kristne. 
Jeg var ikke sikker på hvordan det var, så 
jeg spurte en kristen nabo, og hun fortalte 
meg at Jesus ikke bare var en profet, men 
at de kristne tror at Jesus på ett vis er Gud. 
Dette var en stor overraskelse for meg, 
selv om Koranen sier at de kristne ved en 
feil har begynt å tilbe Jesus og har gjort 
ham lik Gud. Dette blir sett på som en av 
dødssyndene i Islam, avgudsdyrkelse, 

I løpet av flere samtaler med naboen min, 
forstod jeg etter hvert hvordan Jesus 
kunne være Guds sønn. Gjennom naboen 
min ble jeg også satt i forbindelse med The 
Bibleleague. Der fikk jeg et nytestamente 
og kontakt med en kvinne som heter Sara. 
Hun leste nytestamentet sammen med 
meg ved flere anledninger, og vi hadde 
mange diskusjoner. Hun svarte også på 
de mange spørsmålene jeg hadde om 
Jesus og den kristne tro.

Nå er det et par måneder siden jeg tok 
imot Jesus som min Herre og frelser. Jeg 
er den eneste troende i min familie. Jeg 
ber om at de andre også skal få visjoner 
og drømmer om Jesus. Broren min tvinger 
meg stadig til å be de muslimske bønnene 
mens han hører. Men jeg ber om at jeg en 
dag skal få forklare ham om innholdet i 
nytestamentet på samme måte som Sara 
gjorde det for meg, avsluttet Raya. 

La oss be sammen med Raya om at Den 
hellige ånd berører hjertene til hennes 
familie, La oss be spesielt for hennes 
bror, la oss be om at hans hjerte, som nå 
er fylt av stive religiøse befalinger, kan 
bli overveldet av Kristi livsforvandlende 
kjærlighet.



Trykkeriet  på Sri Lanka 35 år

I 1983 hadde styret for Nytt Livs Lys 
bestemt seg for å starte eit trykkeri 
på Sri Lanka. Tanken var å supplere 
trykkeriet i Japan med eit trykkeri 
som låg i eit u-land. Dette for å kunne 
produsere kristen litteratur til den 3. 
verda på rimelegast mogleg måte.

Hausten 1984 landa  så fire ektepar 
med sine familiar i Colombo for å starte 
opp dette arbeidet. Det mangla ikkje på 
advarslar på førehand. Sri Lanka var eit 
u-land som mangla mykje både av infra-
struktur, maskiner, råstoff og teknisk 
kompetanse. Då grunnleggjarane for 
dette arbeidet vel hadde etablert seg, 
fekk dei på mange måtar oppleve kor 
kronglete og bakvendt alt var, og dei 
kunne heller ikkje sjå nokon enkle løys-
ingar på problema. Dei måtte skaffe seg 
arbeidstillatelse, men kunne ikkje få det 
sidan dei ikkje hadde registrert noko firma, 
men dei kunne ikkje registrere noko firma 
sidan dei ikkje hadde nokon eigedom som 
firmaet skulle drive uti frå, men dei kunne 
ikkje få kjøpt nokon eigedom sidan dei 
ikkje kunne få sendt pengar til landet, og 
dei kunne ikkje få sendt pengar til landet 
sidan dei ikkje hadde ein bankkonto, og dei 
kunne ikkje få nokon bankkonto sidan dei 
ikkje hadde visa. Ein morgon var dei alle 
samla til bøn, og dei var samde om å be 
konkret om ei løysing på dette problemet, 
og så skulle Arnfinn Andaas og Gunnar 
Thorstensen ta seg ein tur til Colombo 
og sjå om dei kunne finne ei løysing. Dei 
bestemte seg for å oppsøke ein bank som 

Arnfinn hadde hatt eit kundeforhold til i 
Hong Kong. Då dei kom til inngangsdøra 
til banken, hel  w wwsten på å krasje med 
ein mann som var på veg ut. Det var ein 
kristen forretningsmann som Arnfinn 
kjende frå mange år tilbake. Arnfinn 
visste ikkje at han var på Sri Lanka. Etter 
at begge hadde fått oppdatert seg på kva 
den andre dreiv på med, nemnde Arnfinn 
problemet han hadde med å få seg ein 
bank-konto. Det trudde vennen at han 
måtte kunne hjelpe til med. Han kjende 
bank-sjefen, og han nesten drog Arnfinn 
og Gunnar med seg inn på banksjefens 
kontor. For å gjere ei lang historie kort. Dei 
fekk seg bank-konto, og då dei kom heim, 
ringde brått telefonen. Den hadde ikkje 
virka på mange dagar, men no kom det 
ein telefon frå Norge. Dei fortalde at det 
hadde kome eit større beløp som dei ville 
sende ut til arbeidet, og dei lurde på kvar 
dei skulle sende pengane. Vedkomande 
fekk det ferske kontonummeret. Det var 
akkurat nok til å kjøpe ein eigedom som 
dei kunne starte arbeidet i, og alle veter-
anane fekk seg arbeidstillatelse og elles 
det som skulle til for å kome i gong. Dette 
er no 35 år sidan, og i alle desse åra har 
vi sett at arbeidet har halde fram med å 
vekse, kanskje like mykje på tross av som 
på grunn av forholda i landet. Det heile har 
vore eit Guds under. Vi takkar Gud for hans 
trufaste hjelp i alle desse åra og ynskjer 
at New Life Literature også i åra framover 
skal få lov vere brukt til velsigning for alle 
som frå trykkmaskinene på Sri Lanka får 
Guds ord i hendene sine.
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Misjonstrykkeriet New Life 
Ministries i Japan med  
60 års jubileum

Hausten 1952 reiste Arnfinn Andaas 
til Japan som misjonær for Evangelisk 
Orientmisjon. Han hadde eigentleg 
tenkt seg til Kina, men sidan Kina 
hadde vorte stengt for misjonærar, 
vart det Japan i staden for. I Japan 
kom han på same feltet som Hildur 
Gundersby, som alt hadde vore ei 
periode i Kina, men som hadde vorte 
send frå Kina til Japan. Etter kvart 
som dei to vart betre kjende med 
kvarandre, bestemde dei seg for å 
dele livet saman, og dei vart etter ei 
stund gifte der i Japan.

I 1959 kjende dei seg leia til å ta kontakt 
med ein amerikanar som heitte Fred 
Jarvis. Han var ein ivrig evangelist, og han 
ivra også for å skaffe evangeliserings- 
materiell til bruk for andre misjonæarar. 
Eit av tiltaka hans var å starte eit 

misjonstrykkeri. Sjølv om Jarvis både var 
tiltaksom og energisk, så hadde han korkje  
særleg teknisk innsikt eller erfaring, og 
han tok difor imot det unge misjonærekte-
paret frå Norge med opne armar. Sjølv om 
Hildur og Arnfinn heller ikkje hadde nokon 
bakgrunn frå noko trykkeri, så var i det 
minste Arnfinn utlærd som bilmekanikar, 
og slik hadde han heller ikkje noko unødig 
respekt for mekaniske maskiner. Sakte 
men sikkert fekk dei såleis både den eine 
og den andre maskina opp å gå. Jarvis 
hadde gitt arbeidet sitt namnet New Life 
League (NLL), og det vart då også dette 
namnet som trykkeriet vart kjendt under. 
Hildur og Arnfinn ville difor prøve å finne 
eit namn på norsk som kunne bruke dei 
same initialane. Det vart til Nytt Livs Lys 
(NLL). I 1977 etterlet Hildur og  Arnfinn 
det daglege ansvaret for trykkeriet til 
Roald Lidal og andre misjonærar. Under 
deira leiing har arbeidet i alle år halde 
fram å vekse, så det knapt finst noko anna 
misjonstrykkeri som i same grad har fått 
vere med å spreie Guds ord verda rundt. I 
dag går dette arbeidet under namnet New 
Life Ministries. Vi gratulerer så mykje med 
60 års jubileumet.  

Gunnar Andås
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