
NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND   /  ANNONSE

Norsk Luthersk Misjonssamband 
(NLM) har utsendinger som 
bor i land hvor tradisjonelt 
misjonsarbeid er forbudt. 

De arbeider blant åtte unådde 
folkegrupper i Nord-Afrika, 

Øst-Afrika og Asia.

Misjonsbefalingen er klar: 
«Gå derfor og g jør alle 
folkeslag til disipler.»

STØTT ARBEIDET
Be for arbeidet, utsendingene 
og dem som opplever vanske-

ligheter på grunn av 
sin kristne tro.

GI TIL ARBEIDET
VIPPS #11548 

Merk «Glede Dagen»

KONTO: 
8220 02 90131

Merk «Glede Dagen»

Se også nlm.no/jul

HØRE OG GJØRE 

NLM er i innspurten av en 10-års strategi-
periode. En spissing inn mot det som ofte 
kalles «minst nådde» folkegrupper har ført 
til at stadig mer av vårt arbeid foregår i om-
råder der klassisk evangelisering ikke er hen-
siktsmessig eller mulig. Motivasjonen vår for 
å gå til disse områdene er en enkel bønn: Vi 
ønsker at alle mennesker skal ha mulighet til 
å høre de gode nyhetene i juleevangeliet.  

Vi er takknemlige og stolte over å opp-
leve et jevnt tilsig av mennesker som søker 
om å bli utsendinger i vårt arbeid. Ingeniø-
ren inn et vannprosjekt, sykepleieren blant 
psykisk utviklingshemmede, engelsklæreren 
som jobber på et universitet – de gjør alle 
et fantastisk godt arbeid, som profesjonelle 
og som Jesu etterfølgere. Det er lenge siden 
teologi-studenter utgjorde den store majori-
teten blant våre utsendinger, selv om også de 
er høyst ønsket. 

Vi ønsker også å knytte til oss � ere telt-
makere – mennesker som allerede er i et 
område og har en helt vanlig jobb, men som 
ønsker å være del av et fellesskap av utsen-
dinger som har den samme lengselen etter at 
� ere skal bli kjent med Jesus. 

Det viktig å presisere at våre utsendinger 
og teltmakere ikke har en skjult agenda med 
arbeidet sitt. Det er ikke et forkledd påskudd 
for å kunne gjøre «noe annet». Tvert imot ut-
øver de det kristne kallet til å tjene Gud og 
sin neste gjennom yrkene sine, og slik er ar-
beidet et vitnesbyrd i seg selv. For vi er kalt 
til å gå ut i verden, og til å gjøre det vi har 
hørt. Og når mennesker møtes, deles også 
tro og verdier. 

Det ligger et ansvar på oss i Norge om å 
ha et sterkt fokus på misjonsoppdraget. For 
misjonskallet gjelder alle, både i Norge og 
på felt. Derfor er vi avhengige av at kristne i 
Norge er villige til å be, gi og gå.  

BØNNEEMNER
• Be om at � ere må få høre, bli berørt og ta imot 
julebudskapet.  
• Be for arbeidet på felt, de lokale kristne, de 
lokale ansatte og NLMs utsendinger.  
• Be om at julebudskapet må nå frem også i 
Norge, og om at vi som kristne kan vise Jesu 
kjærlighet, særlig overfor de som kjenner på 
tomhet og fortvilelse i førjulstiden. 

JULEBUDSKAPET ER UKJENT FOR 

MILLIARDER AV MENNESKER. 

DIN GAVE GIR FLERE 

MULIGHETEN TIL Å 

HØRE DE GODE NYHETENE 

OM JESUS.

TAKK

NLM er – og skal være – en sendemisjon. Vi vil sende 
mennesker som tjener Gud i ord og handling.
HANS ARNE SANNA 
LEDER NLM UTLAND
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