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Forsiden: Liten gutt på sykehus for 
tuberkuløse har fått en hilsen i form av 
hjemmestrikket vest fra “Kristne venner 
av Korea”. 

BLI MED PÅ MISJONSREISE
Etter en lang periode hvor pandemien har gjort all reisevirksomhet umulig, håper vi at vi 
kommende høst igjen kan besøke våre virkefelt.

Det legges opp til ny Indiatur i november. Leder av Misjonstjenesten, Svein Løvdal, vil 
igjen være reiseleder, og i tillegg til omfattende besøk hos våre samarbeidspartnere vil 
det også bli anledning til å oppleve indiske severdigheter i område rundt Dehli. Turen vil 
koste rundt 20.000 kr pr. person og interesserte kan melde seg direkte til Svein på epost: 
svein@eom.no eller på mob 470 11 782.

Vi håper også å kunne ta opp igjen turene til Nord-Korea. Vi opplever at det å besøke 
landet og jobbe med praktiske oppgaver knyttet til prosjektene, side om side med 
lokale folk, er med å bygge ned fiendebildet de har av vesten, og bygge tillit og skape 
nysgjerrighet på hvorfor vi kommer.  Interesserte i reiser til Nord-Korea kan kontakte 
vårt kontor: eom@eom.no eller mob 901 38 020.

Vi tenker oss også å kunne arrangere en ny gruppereise til Japan dersom det er interesse 
for det. Interesserte kan ta kontakt med Allan på allan@eom.no eller mob 455 10 977.

LEDER

Fremdeles mange unådde
Vi i Evangelisk Orientmisjon ønsker å være tro mot vår 
målsetting om å «nå de minst nådde». Det å nå de unådde 
har fått et fornyet fokus hos flere den senere tiden, og det 
har ført til opprettelsen av et samarbeid blant mange norske 
misjonsorganisasjoner. 

I fjor ble det tatt initiativ til en konferanse kalt M28-konferansen 
hvor intensjonen var nettopp å rette fokus mot de unådde. 
Siden konferansen har det vært flere digitale samlinger og nå 
er det hele 28 organisasjoner som er med i dette samarbeidet. 
Benevnelsen  M28 er for øvrig bygget på misjonsbefalingen i 
Matteus kapitel 28 og ikke på antall deltagende organisasjoner. 
Det tallet tror vi vil øke i fremtiden. 

Målet for samarbeidet er både å arrangere en årlig konferanse, 
og bidra til at de forskjellige menighetene og organisasjonene 
gjennom året kan holde fokus på de unådde, et arbeid vi alle ser 
viktigheten av.

I dette nummer av bladet kan dere lese om at vi øker innsatsen i 
Nord-Korea, et folk som slik det fremstår nå i svært liten grad er 
nådd. I tillegg til å fortsatt være involvert i bygging av veksthus 
og vannanlegg, trapper vi nå opp støtten til en organisasjon som 
med vårt bidrag tar inn over 100 tonn med ris og soyakjøtt som 
skal bli til 220.000 måltider. Vi ser både verdien og viktigheten 
av å samarbeide med flere i vårt arbeid i dette prøvede landet. 
På den måten håper vi at det alltid vil være en åpen dør for 
kontinuerlig innsats.

Vår innsats for å nå de unådde innebærer også at vi fortsatt 
engasjerer oss i oversettelse og trykking av Guds ord på stadig 
nye språk. Vår samarbeidspartner i dette arbeidet regner med 
at innen sommeren vil vi ha bidratt til at 51 minoritetsgrupper 
i India har fått tilgang på Guds ord på et språk de forstår. I 
skrivende stund følger jeg en overrekkelse av 15 nye språk på 
internett fra India, språk som samlet snakkes av 12 millioner 
mennesker. 

Igjen takk til dere lesere som står med oss i arbeidet.

Fokus på de unådde
Vi vil allerede nå gjøre oppmerksom på 
årets M28 konferanse. Dette blir 3. året at 
misjonsfolk vil samles med et spesielt fokus 
på unådde folkeslag. 
    Konferansen vil finne sted i Credokirken 
i Bergen fra 22-23 oktober. Det vil være en 
egen lederkonferanse beregnet for pastorer, 
misjonsledere og ledergrupper på dagtid 
fredagen, mens selve hovedkonferansen vil 
starte fredagskvelden og pågå hele lørdagen. 
    Konferansen vil inneholde både stormøter 

og workshops og det legges opp til et 
innholdsrikt og mangfoldig program som er 
tilspisset målsettingen om å fokusere på de 
unådde. 
    Det er i år hele 28 organisasjoner som 
står som innbydere, og vi i Evangelisk 
Orientmisjon er glade for å være del av dette 
arbeidet, da det å nå de minst nådde er et 
uttalt satsingsområde for oss. Derfor vil 
vi også anbefale våre lesere å delta på det 
kommende arrangementet.

EOM

Allan Neset
Ansvarlig redaktør

3



KINA

CFK har difor ikkje vore i stand til å utrette 
mykje i år på grunn av koronasituasjonen 
og stengte grenser inn til landet.  Mangel på 
informasjon har ført til utfordrande tider 
med mykje uvisse, der ein veit ikkje mykje 
om tilstanden inne i landet.  
    Det har også herja fleire tyfonar i Nord-
Korea, som forverrar ein allereie ille 
situasjon. Mangel på mat, medisinar og 
sjukehushjelp er mangelvare frå før, og det 
kan vere vanskeleg å førestille seg korleis det 
er i dag. 
    Tyfonane fører også til store øydeleggingar 
og det kan gje skade på menneske, hus 
og jordbruk blant anna. Det er tunge 
arbeidsdagar og iskalde vintrar der mange 
er utan både straum og varme. Mange lir 
av underernæring, svolt og sjukdom, og 
tyfonane kan forverre dette meir.
    Det kan vere lett å kjenne motlaushet 
og håpløyse i ei tid som denne. Det er 
ei tøff tid for mange, og det går hardast 
utover dei svake og trengjande. Det finst 
likevel ljosglimt,  og me fekk nokså nyleg ei 
oppmuntrande melding frå Heidi Linton, 
leiaren i CFK: 
    Sjølv om den nordkoreanske grensa blir 
verande stengt, og me held fram med å vente 
tolmodig og i tru på at den vil opna opp 
att, takkar me for ein nyleg oppdatering 

mottatt frå våre kollegaer i Nord-Korea: to 
40-tommers behaldarar med svært næringsrik 
mat vart levert til Nord-Korea berre nokre 
dagar før grensa stenge for eit år sidan, og dei 
vart levert til 32 av våre tuberkulose-sjukehus 
støtta av CFK, som planlagd. Me takkar Gud 
for partnarskap og hans trufaste tilførsel 
av næringsrik mat til desse tuberkulose-
sjukehusa, sjølv i ei tid då me ikkje kan 
besøke dei. Me ber også om at personalet og 
pasientane som mottek denne maten skal sjå 
og anerkjenne Guds kjærlege omsorg mot dei.
    Dette er gode nyheiter, og det gjer håp. Håp 
for ei betre tid. Håp for det nordkoreanske 
folk.

No kan svært mange barn få livsviktig og næringsrik mat. 

SOYAKJØTT

NORD-KOREA

Det er ei utfordrande tid for nordkoreanarane, og det 
er ytst få som veit heilt sikkert korleis situasjonen er 
i Nord-Korea i dag. Me kan likevel formidle om fleire 
gode nyheiter me har fått den siste månaden frå våre 
samarbeidspartnarar. 

Gjennom ein av våre samarbeidspartnarar 
har me fått moglegheit til å finansiere 110 
tonn ris og soyakjøtt inn til Nord-Korea. Dette 
blir 220.000 måltid, der kvart måltid kostar 
7 kr.  Denne mengda mat blir distribuert 
rundt på sjukehus, barneheimar og 
eldresenter. 
    Dette er fantastiske nyheiter, og me takkar 
Gud for denne moglegheita me har fått 
igjennom vår samarbeidspartnar i ei tid som 
denne. 
    Ein anna veldig god nyheit er at vår nye 
samarbeidspartnar framleis er operativ inne 

i landet. Dei leverer ut næringsrike bollar og 
soyamjølk til 2400 barn. Dei har vanlegvis 
levert ut mat til 14.000 barn kvar dag på 
skular og barneheim, men sidan skulane no 
er stengt får dei lov til å levere heime hos dei 
aller mest naudstilte.

Situasjonen i dag er likevel uviss 
Me har vore i kontakt med vår 
hovudsamarbeidspartnar Christian Friends 
of Korea (CFK), og dei kan fortelje at det 
nesten er null informasjon som har kome ut 
av landet sidan korona-nedstenginga i fjor.

Meir enn 110 tonn mat til Meir enn 110 tonn mat til 
Nord-KoreaNord-Korea

TEKST  MARIANNE ELLE 

Soyakjøtt er plantebasert 
kjøtterstatning laga av soyabønner 
som er pressa for olje.  

Soyakjøtt er næringsrikt, og det 
er spesielt rikt på protein som har 
livsviktige funksjonar i kroppen. 

Proteinmangel kan gje mange 
alvorlege helsemessige konsekvensar, 
og det er difor svært viktig å få i seg 
nok protein. 
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NORD-KOREANORD-KOREA

Me har også vore med på å finansiere tre 
vassforsyningsanlegg til to sjukehus og ein 
barneheim det siste året, så gode ting har 
også skjedd under denne pandemien. 

Herren elskar det nordkoreanske folk 
Oppdraget, misjonen vår i EOM knytt til 
Nord-Korea er humanitær hjelp og dekkje 
fysiske behov for på den måten vise- og vitne 
om Guds kjærleik. 
    Eg trur nemleg det at å dekkje dei 
primære, fysiske behova som mat, drikke 
og helsehjelp kan vere med på å føre folk til 
Jesus. Ikkje på grunn av oss i oss sjølv, men 
på grunn av at den Heilage Ande kan bruke 
dette til å røre ved hjarta til menneske. Ved 
å vere Guds sendebod, hans hender og føter, 
kan dette vitne om han og hans kjærleik til 
det nordkoreanske folk. 
    Herren elskar alle menneske i Nord-Korea, 
og dei som lever under frykt og eit steinhardt 
regime, treng å få oppleve Guds kjærleik 
gjennom både ord og gjerningar. 
    Ved å strekkje ut ei hand, vise medkjensle 

og gjere godt, kan store ting skje. Det 
vekkjast opp ei nysgjerrigheit hos dei når 
dei grunnleggjande behova er dekt. Kvifor 
gjer dei dette? Kvifor gjer dei oss mat? 
Kvifor oppmuntrar dei oss? Det er krafta i 
evangeliet og Hans kjærleik. 
    Eg trur det skjer noko i det åndelege rom 
når ein bringer inn noko av Herrens omsorg 
og kjærleik i form av mat og helsehjelp til eit 
land der dei ikkje opplever dette, og der dei 
heller ikkje kan tilbe og lovprise den eine 
sanne kongen, Jesus Kristus. 
    Me håpar på mange oppmuntrande 
tilbakemeldingar i tida framover, og ver 
gjerne med å be for det nordkoreanske folk.  
    Be om at dei skal få oppleve trøyst og håp 
i ei tid som denne, og at Herren må møte 
menneske på overnaturleg vis slik berre han 
kan. Be også om at våre samarbeidspartnarar 
skal få kome inn; at magar skal bli metta, 
tuberkulose-smitta pasientar skal få hjelp og 
for gode avlingar for det nordkoreanske folk. 
    Me håpar alle på ein snarleg opning av 
landet. 

Nokon som bryr seg om slike som oss? Ja, Jesus gjer.

Landbruk på «gamle-måten».  

Ennå brukar dei lokale handreiskap til beskjeden dyrking. 

For eg var svolten, og de gav meg mat; 
eg var tørst, og de gav meg drikke; eg 
var framand, og de tok imot meg; eg var 
naken, og de kledde meg; eg var sjuk, 
og de såg til meg; eg var i fengsel, og de 
vitja meg. Då skal dei rettferdige svara: 
«Herre, når såg vi deg svolten og gav 
deg mat, eller tørst og gav deg drikke? 
Når såg vi deg framand og tok imot deg, 
eller naken og kledde deg? Og når såg 
vi deg sjuk eller i fengsel og vitja deg?» 
Men kongen skal svara dei: «Sanneleg, 
eg seier dykk: Alt de gjorde mot eit av 
desse minste syskena mine, det gjorde 
de mot meg.»

Matteus 25:35-40 
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KINA KINA

Organisasjonen Evergreen som jobber i Shanxi-provinsen i 
Kina er tuftet på arbeidet som vår tidligere Kina-misjonær 
Peter Torjesen la ned i årene fra 1918 til 1939.

Foran det som skal bli Gentle Angel’s Hope Center.

Et av deres prosjekter som vi i flere år har 
støttet, er arbeidet blant barn som lider av 
cerebral parese. Personell fra Evergreen har 
bidratt til at disse barna har fått betydelig økt 
livskvalitet og omsorg. 
    Etter hvert ble de lokale myndighetene 
bekymret for den «utenlandske påvirkning» 
som dette førte til, og det ble bestemt at de 
ikke kunne fortsette. Det måtte være kinesere 
som ledet et slikt arbeid. 
    Løsningen ble at teamet fra Evergreen 
omorganiserte seg slik at en av de betrodde 
kinesiske medarbeiderne fikk ansvaret for 
det nye arbeidet som de har gitt navnet Little 
Eagles, eller de «små ørner». 
    Utenlandske Evergreen-arbeidere jobber 
som konsulenter og rådgivere i en mer 
tilbaketrukket rolle, og på den måten har de 
lykkes i å opprettholde det gode tilbudet til 

disse hardt prøvede barna. 
    Situasjonen nå under covid-19 har selvsagt 
bydd på store utfordringer, ikke minst har 

det vært vanskelig for ikke å si umulig, å 
besøke barna på barnehjemmene. Men det 
har også i denne utfordrende tiden vært ting 
å glede seg over. 
    Siden leiemarkedet her har vært skyhøyt 
de siste årene har det vært en stor bekymring 
for staben om de kunne få tilgang på et egnet 
sted. Koronasituasjonen har gjort at mye 
forretningsvirksomhet har blitt lagt ned, og 
det har vært omtrent ingen nyetableringer. 
Det gjorde at flere huseiere var takknemlige 
for å få leietakere, og teamet har derfor fått 
en fordelaktig leiekontrakt i 5 år og også flere 
måneders fri leie mens de setter lokalene i 
stand for formålet. 
    Little Eagles teamet har funnet et perfekt 
sted å leie til sin virksomhet, og er i ferd med 
å etablere det de kaller et Gentle Angel’s 
Hope center. Her skal de gi tilbud til barn 
med CP i alderen fra 6-16 år, en gruppe som 
ikke har noen andre tilbud. 
    Vi i Evangelisk Orientmisjon er glade for 
at det ser ut til å legge seg til rette for fortsatt 

Disse barna får heldigvis beholde tilbudet sitt. 

Klare for oppussing av nye lokaler.

hjelp til disse svært utsatte barna. Dette er et 
arbeid vi gjerne vil være med å støtte videre.
    Flere av oss har besøkt arbeidet og sett 
hvilken fantastisk innsats som legges ned og 
ikke minst sett hvilken enorm forskjell dette 
arbeidet gjør for livet til de syke barna. Her 
får de en kjærlighet og omsorg de dessverre 
ikke har vært forunt i livet som uønskede 
barn. Vær gjerne med å be for dette arbeidet.

Little Eagles-teamet som skal jobbe med barn med CP.

ET NYTT REIR FOR DE SMÅ ØRNER

TEKST  ALLAN NESET
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INDIA INDIA

I Evangelisk Orientmisjon 
ønsker vi fortsatt å støtte 
arbeidet med å oversette og 
trykke Guds ord på stadig 
nye språk. 

Endelig kan han lese Guds Ord på et språk som går rett til hjertet. 

Mål for bibelspredning i India innen 2033

100 % av befolkningen har 
tilgang til minst 25 kapitler i 

Bibelen

99,9 % av befolkningen 
har tilgang til hele NT på 

morsmålet (for tiden 86 %)

95 % av befolkningen har 
tilgang til hele Bibelen på 

morsmålet (for tiden 76 %)

Arnfinn Andås. 

TEKST  ALLAN NESET

Vi ser på dette som viktig i arbeidet med 
«å nå de minst nådde» som vi har som 
målsetting for vårt arbeid, og da for vår del, 
de minst nådde i Asia. 
    I India hvor vi som kjent støtter et 
mangfoldig og omfattende arbeid er det 
flere grupperinger som ikke har tilgang på 
Guds ord på eget språk, og dette ønsker vi å 
gjøre noe med. Vi har også tidligere støttet 
denne type virksomhet i India, og opplevd å 

se begeistringen når folkegrupper for første 
gang leser i et Nytestamente på eget språk og 
opplever at dette angår dem. Nå gjør vi en ny 
innsats og håper på stadig flere skal få denne 
opplevelsen. 
    I denne type arbeid samarbeider vi 
med Sporos, tidligere Litteraturmisjonen, 
som har lang erfaring med akkurat slik 
virksomhet. De har de senere årene bidratt 
til oversettelse av svært mange språk i India, 
og Gunnar Andås i Sporos opplyser at man i 
løpet av sommeren vil runde 51 språk totalt.
    Dette er ganske fantastisk og definitivt et 
arbeid vi er glade for å kunne være en del 
av. Gunnar antyder at dersom vi ser enda 
litt lengre fremover, er det venta at det er 80 
nye språk som er klare for trykking i India og 
landene omkring.

    En viktig person for at dette arbeidet i sin 
tid kom i gang var vår tidligere misjonær 
Arnfinn Andås. Han var i flere år EOM 
misjonær i Japan, og etter avsluttet tjeneste 
der startet bibeltrykkeri, først i Japan og 
senere på Sri Lanka. 
    Han startet i 1987 også en av de 
organisasjonene som pr i dag jobber med 
selve prosessen frem mot trykking, og 
som har hatt tansvaret for rundt 20 av de 
språkene som nå enten er ferdige eller i ferd 
med å bli ferdige i India. 
    En representant fra denne organisasjonen 
forteller: «Mange av oss har det privilegiet 
at vi kan lese Bibelen på vårt eget språk, og 
gjerne i flere forskjellige utgaver. Noen av 
oss til og med i flere språk vi forstår godt.

    Dette er uheldigvis ikke situasjonen for 
rundt halve jordens befolkning. Gud har 
kalt oss til tjenesten og vi har forpliktet oss 
på visjonen at bibelen skal oversettes til alle 
språk for å bekjempe den situasjonen at noen 
ikke har tilgang på Guds ord innen år 2033.
    Dette målet ble satt på en samling kalt 
«Hver nasjon og hver stamme» . For å 
kunne tilby Guds ord til alle språkgrupper 
i India driver organisasjonen et aktivt 
opplæringsprogram for folk som ønsker å 
involvere seg i denne typen arbeid.» 
    Vi i Evangelisk Orientmisjon synes at dette 
er en kjempeviktig satsing som vi er  glade 
for å støtte og som vi også oppfordrer våre 
lesere til å både be for og støtte på andre 
måter.

Guds ord på stadig nye språk
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INDIA

VI SPRER HÅP I KOLKATA

Som vi skrev om i vårt siste nummer i 2020 har vi inngått 
et samarbeid med organisasjonen Christ’s Disciples 
Fellowship (CDF) som fra sin base i Kolkata driver et 
omfattende diakonalt og menighetsbyggende arbeid i 
nord-øst India. 

Evangelistens Helping Hand kunne i slutten av forrige 
måned dele ut 50 nye symaskiner til kvinner som hadde 
fullført opplæringen.

Med vår hjelp kunne CDF nylig dele ut symaskiner til trengende kvinner. 

 Suhasini og Juhani Halonen sammen med gode medhjelpere og 50 fornøyde «nye sydamer».

TEKST  ALLAN NESET

Vi gleder oss over at dette arbeidet allerede 
har begynt å bære frukter. Prasanta Dey, 
som sammen med Arabinda Dey utgjør 
lederskapet i CDF sendte oss nettopp 
følgende oppmuntrende melding:
     “Kjære venner. Varme hilsener i vår Herre 
Jesus , vår frelsers navn. Vi ber vedvarende 
for dere og tjenesten dere står i. Vi har gått 
tom for både Bibler og  flere av de bøkene 
vi har brukt for å hjelpe menighetene til 
åndelig vekst og å vokse i troen. 
    Siden dette er et viktig arbeid i kirkene 
har vi bedt til Gud om hjelp. Hjelpen kom 
ved at Han utløste uventede midler fra 
Evangelisk Orientmisjon i Norge. Nå har vi 
fått trykket opp 5000 nye Sahaj Bangla Bibler, 
og også studiebibler på Bengali til stor hjelp i 
arbeidet. 

    Vi har også mottatt en generøs gave på 100 
symaskiner som vi har videreformidlet til 
fattige og sterkt trengende kvinner. All ære 
til Herren”. 
    Prasanta forteller videre at noen 
medarbeidere som jobber i Vest-Bengal 
rapporterte om at det var stor tilstrømning til 
møtene og at de virkelig opplevde mirakler 
fra Gud. Sist måned var det 15 nyfrelste som 
ble døpt. 
    Vi gleder oss med våre nye venner i CDF og 
ser frem til videre samarbeid. I tillegg til flere 
symaskiner til fattige kvinner har vi planer 
om et prosjekt med å skaffe fattige menn en 
rick-shaw , eller sykkel-drosje. Det vil bidra 
til at flere kan komme seg ut av den ytterste 
fattigdom og skaffe seg en inntekt og en ny 
tilværelse.

Syprosjektet fortsetter 

TEKST  ALLAN NESET

I forbindelse med overrekkelsen av 
kursbevis og maskin delte Suhasini Halonen 
Gud ord med dem og fortalte om Kristi 
kjærlighet. Hun fortalte at det var på grunn 
av kjærligheten fra Jesus at de kunne 
få maskinene gratis, siden denne Kristi 
kjærlighet hadde minnet folk i Norge om å 
hjelpe fattige i India. 
    Et viktig prinsipp for dette arbeidet 
har vært at det skal være åpent for alle 
trengende. Det betyr at det er både hinduer, 
muslimer og kristne som får undervisning. 
    Dette har hatt stor virkning og Halonen 
forteller at de som kom fra ikke-kristen 
bakgrunn har vitnet om at de gjennom dette 
arbeidet hadde kjent den ekte smaken av 
Kristi kjærlighet. 
    Dette er selvsagt svært gledelige 
vitnesbyrd. Hver undervisningstime starter 

med noen få vers fra Bibelen og så bønn, og 
kristne medhjelpere går rundt i klassen og 
oppmuntrer og forteller om Jesus. 
    Det gir gode resultater med tanke på at folk 
hører om – og kjenner på kjærligheten fra 
Jesus.
     Selve overrekkelses-seremonien 
inneholder også et måltid mat sammen og 
deltagerne får også med seg en utstyrspakke 
til maskinen. Alle kursdeltagerne er selvsagt 
takknemlige og uttrykker stor takk til norske 
givere som hjelper dem til et bedre liv. 
    De sender sine hjerteligste hilsener til 
støttespillere i Norge som åpner sine hjerter 
for de fattige i India. Dette arbeidet har etter 
hvert blitt godt kjent og media har formidlet 
dette både gjennom aviser og TV. De setter 
virkelig pris på EHH som har slike fantastiske 
prosjekter og hjelper de fattige.
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 På jakt etter: 

•	VINDUER
•	DØRER
•	GARASJEPORTER
•	OVNER
 Vi gir deg Valgene!

LØVDALS TREVARE

4909 Songe - Tlf. 37 16 41 97
www.lovdals-trevare.no
post@lovdals-trevare.no

Løvdals TrevareLøvdals Trevare

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi sender over hele landet.”

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

tlf 69 81 35 35
www.syversen-snekkeri.no

Vi tilpasser alt hva du ønsker av 
KJØKKEN, BAD og GARDEROBER i 

heltre. Vi er også forhandler av  
Strai Kjøkken & Bad  

www.strai.no

HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA NORD-KOREA INDIA

JAPAN NORGE

Takk for at Evergreen kan 
fortsette arbeidet blant barn 
med CP.

Be for Little Eagles at de må 
få gode arbeidsvilkår på nytt 
sted.

Be for staben til Evergreen nå 
som arbeidet på mange måter 
er «satt på vent».

Be for Tina og Living Tree. 

Takk for at vi nylig fikk bidra 
med stor hjelpesending.

Be for organisasjonene vi 
samarbeider med at de alltid 
må finne åpne dører for å få inn 
personell og utstyr.

Be om at hjelpen vi nettopp 
bidro til må komme frem 
der det var tiltenkt og bli til 
velsignelse for de som trenger 
det mest.

Takk for at det stadig er 
mennsker som blir lagt til 
menigheten i Taira.

Be om beskyttelse mot 
jordskjelv og uvær som har 
rammet området våre venner 
befinner seg i. 

Be om stor velsignelse over 
familien Mori som trofast står 
på i en mangfoldig tjeneste.

Takk for gode gaveinntekter 
så langt i år.

Be for visdom og ledelse til 
stab og styre.

Be for alle misjonsforeninger 
og enkeltpersoner som støtter 
arbeidet.

Be om snarlig mulighet for 
igjen å kunne samles til 
møter.

Takk for at stadig nye 
minoriteter får Guds ord på 
eget språk.

Takk for at syprosjektet gir 
både arbeid til fattige og gjør 
at folk blir frelst.

Be om kraft og styrke til 
lederne i de organisasjonene 
vi samarbeider med. 

Da kom Jesus, han stod 
midt i blant dem og sa: 
Fred være med dere. 
Og da han hadde sagt 
det viste ham dem sine 
hender og sin side. Igjen 
sa Jesus til dem: Fred 
være med dere. Som Far 
har sendt meg, sender jeg 
dere. 

Bibelverset

 Fra Joh. 20

Løvdals Trevare

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi leverer over hele landet.”
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Temple of Heaven, på norsk Himmelens Tempel, er et av de 
mest kjente templene i Kina. 
TEKST  ROALD FØRELAND

Det ble bygd i perioden 1406-1420 og ligger 
i Beijing. En gang i året reiste keiseren ut 
til tempelet for å be til Gud – en gud de ikke 
kjente. Tempelet tilhører ingen religion og er 
således et tempel til en ukjent Gud.
    Dette tempelet er enormt stort, 273 hektar - 
tre ganger større enn Den forbudte by. Det er 
helt spesielt vakkert og har en monumental 
arkitektur. Den dag i dag er det Kinas tredje 
største turistattraksjon, etter Den himmelske 
freds plass og Muren. Det illustrerer på en 
sterk måte menneskets søken etter Gud.
    Hvorfor kom ikke noen før og fortalte 
kineserne om Jesus? Det var veldig få kristne 

i Kina frem til 1860-tallet. Da kalte Gud en 
ung mann, James Hudson Taylor, til å reise 
inn i Kina med evangeliet. 
    Da han døde i 1905 var det misjonsarbeid 
i alle provinsene i Kina. I dag er det mer enn 
100 millioner kristne i Kina.

Evergreen
Et av motivene på kortene som lages av 
fattige kvinner i Shanxi-provinsen er nettopp 
Himmelens Tempel.
    Postkortene koster 25 kroner. Motivet 
finnes også i A-4 størrelse og koster 100 
kroner. Kan bestilles fra kontoret. 

– Med din hjelp sprer vi håp!eller Vipps 70393
3000.15.76719
Bruk konto:


