
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 VL»

KONTO: 
8220 02 90131
Merk «Glede VL»

Se også nlm.no/jul

INN I DET UKJENTE

NLM startet i Kina i 1891, drevet av gløden 
for alle de som aldri hadde hørt om Jesus. Det 
er vanskelig for oss å sette oss inn i hvor van-
skelig det var å starte arbeidet. Motstanden 
var ganske stor i det etablerte kirkemil-
jøet, og risikoen ved å sende unge, uerfarne 
misjonærer til Kina var betydelig. Likevel 
våget de.  

Vi ber om at Gud må gi oss den samme glø-
den i dag. Vi vet at det � nnes mellom seks og 
syv tusen folkegrupper i verden som ennå ikke 
har fått sjansen til å høre evangeliet. Vi må 
fortelle, slik at de kan få valget om hva de vil 
tro på og hvem de vil følge.  

TIL DE MINST NÅDDE 
Det er mange måter å fortelle om Jesus, og en 
av dem er bibeloversettelse. En kristen bror fra 
en folkegruppe vi oversetter Bibelen til, sier: 
«For folket – for de troende, og for de som ikke 
kjenner Gud – er det en velsignelse at Guds ord 
i sin helhet er oversatt til vårt morsmål.» 

Vi er stadig opptatt av å rette arbeidet inn 
mot områder der det � nnes folkegrupper som 
aldri har hørt. De siste årene har vi � yttet inn-
satsen vår fra områder med etablerte kirker til 
steder der mennesker kan leve hele livet uten 
å komme i kontakt med det kristne budskapet. 
På denne måten beveger vi oss inn i det ukjen-
te, omtrent som de som første gang reiste til 
Kina. Motstanden er nok ikke like stor, og risi-
koen er mindre, men det krever fortsatt noe av 
oss dersom vi skal nå videre ut med evangeliet 
i verden i dag. 

Vi ber om at Gud fortsatt kan bruke oss 
som et redskap til å nå de unådde med evan-
geliet, slik som han gjorde i 1891. Misjonsopp-
draget er ikke ferdig før alle har hørt.  

Og evangeliet om riket skal forkynnes i 
hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og 
så skal enden komme. (Matt 24,14) 

JULEBUDSKAPET ER UKJENT FOR 

MILLIARDER AV MENNESKER. 

DIN GAVE GIR FLERE 

MULIGHETEN TIL Å 

HØRE DE GODE NYHETENE 

OM JESUS.

TAKK

Flere tusen folkegrupper har fortsatt ingen reell 
mulighet til å høre evangeliet. Derfor må vi gå til dem.
ØYVIND ÅSLAND  
GENERALSEKRETÆR, NLM
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