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Leder
HVEM SIN JOBB ER DET?

Det er lett å begynne å tenke at oppgaven Jesus gav 
oss er så stor at det ikke betyr så mye om jeg ikke 
tar ham på ordet, siden jeg så i alle fall kan utrette 
så lite. Og det ligger snublende nær for ledere og 
medlemmer av relativt små menigheter å fristes til å 
tenke på samme måte. Og å bestemme seg for at vi 
har mer enn nok med oss selv. Tenker vi slik vil Guds 
kirke på jord måtte forberede seg på å vente lenge 
på Jesu gjenkomst, og at alt skal settes i rett stand!

Men det vil bli bruk for hele kirken for å nå hele 
verden! Det er ikke tilstrekkelig å sende individer 
hit og dit for å fullføre oppdraget. Vår vektlegging 
må være alle folkeslag. For å nå ut til alle folkeslag 
trenger vi at hele kirken, alle menigheter og ikke bare 
noen relativt få «supermenn» og «superkvinner», er 
fullt og helt for Jesus og sendt ut til de unådde.

GUDS HENSIKT FOR MENIGHETEN DIN

Misjon er ikke bare en av kirkens aktiviteter, men 
et resultat av Guds initiativ, rotfestet i Guds hensikt 
for kirken: Å gjenopprette og helbrede hele 
skaperverket. Selve ordet «misjon» betyr «sendelse», 
og ikke, slik mange ser ut til å mene, noe i retning 
av propaganda eller kulturimperialisme. Det er 
det sentrale bibelske temaet som beskriver Guds 
handling i vår historie. Jesu Kristi kirke er faktisk ikke 
evangeliets mål, men heller dets instrument og vitne. 
Guds misjon er å kalle og sende hele Jesu kirke på 
jord til å være en misjonal kirke i vårt eget samfunn 
og til jordens ende. «Og dette evangeliet om riket 
skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle 
folkeslag, og så skal enden komme.» (Matteus 
24,14)  Dette betyr at å nå ut til jordens ende må 
fortsette å være en prioritet for din og min menighet 
inntil Jesus kommer igjen!. 

HVORDAN KAN DIN MENIGHET 
ENGASJERE SEG?

På side 12 forteller Terje Høyland, som er 
internasjonal leder av IMI Internasjonalt i IMI-kirken i 
Stavanger, om hvordan deres menighet har engasjert 
seg i denne tjenesten. Les og bli inspirert til å sette 
alle kluter til!

“Gå derfor 
og gjør alle 
folkeslag til 
disipler …” 

Matteus 28

“...Og dere 
skal være 

mine vitner i 
Jerusalem og 

hele Judea, 
i Samaria 
og helt til 

jordens ende.”
Apg. 1
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Leder

Det er mange måter å engasjere 
seg på for en gjennomsnittlig 
norsk menighet. En tjeneste 
Frontiers inviterer til, er å 
sende ut korttids bønneteam 
til områder av den muslimske 
verden hvor ett eller flere av våre 
langtidsteam har sitt virke.

Kanskje noen i din menighet 
bærer på et kall til langtids 
tjeneste blant unådde muslimske 
folkeslag med de evner og gaver 
Gud har gitt dem, men hverken 
han eller dere som menighet vet 
hvordan dette skal kunne bli en 
realitet? Gjennom nettverket av 
apostoliske team over store deler 
av den muslimske verden, og 
med de erfaringer og ressurser 
nettverket sitter inne med, kan 
Frontiers være til hjelp.

Og hvis det ikke skulle være 
noen i din menighet som har 
en slik drøm, så våg å spørre i 
hvor stor grad forkynnelsen og 
undervisningen i menigheten 
utfordrer og utruster til en slik 
tjeneste.

Hvor stor del av den økonomiske 
kapitalen forvaltet av din 
menighet går til å nå unådde 
folkeslag? Har dere ingen 
utsendinger, kan dere begynne 
med å gi minst 10%. Frontiers kan 
gi hjelp til å gi på en informert og 
strategisk måte.

Mange av våre team driver 
hjelpearbeid for de hardest 
rammede i deres omgivelser som 
en følge av coronapandemien, 
og får støtte til dette arbeidet 
gjennom Rapid Intervention 
Network (RIN), Frontiers’ eget 
krisehjelpsnettverk. Les mer om 

dette på vår hjemmeside, www.
frontiers.no. Du finner også hjelp 
til hvordan du kan være med å gi 
på dette bladets bakside. Merk 
gaven «RIN».

Velkommen til å bli en av 
Frontiers' partnermenigheter, 
enten deres menighet allerede 
støtter tjenesten til noen 
utsendinger blant unådde 
folkeslag eller ikke. Noen av 
utsendingene gjennom Frontiers 
trenger mer økonomisk støtte. 
Andre trenger støtte til konkrete 
prosjekter i regi av deres team. 
Ved den nordiske sendebasen er 
behovene for støtte til arbeidet 
med informasjon, rekruttering, 
forberedelse og oppfølging 
av menighetenes utsendinger 
gjennom Frontiers alltid store. Ta 
kontakt hvis dere vil høre mer! 

EN RESSURS FOR ALLE 
MENIGHETER!

Nå kommer endelig boken "Til 
naboer og nasjoner. Å følge 
Jesus til verdens ende" av 
Jeannie Marie på norsk, utgitt av 
Proklamedia Forlag i samarbeid 
med Frontiers Norden. Boken 
er proppfull av inspirasjon, 
informasjon og ideer til hvordan 
engasjere seg for å nå de unådde 
i vårt nabolag og de langt borte. 

Se neste side og side 15 for 
nærmere informasjon!

JON PETTER FEIDAL
Daglig leder i Frontiers Norden

info@frontiers.no
www.frontiers.no
Telefon: (+47) 406 24 505

         Hvor 

stor del 

av den 

økonomiske 

kapitalen 

forvaltet av 

din menighet 

går til å nå 

unådde folke-

slag?

"

"
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Har du noen gang stilt deg selv 
dette spørsmålet – uten å helt ha 

funnet gode svar?

Hvis du er utfordret til å bringe 
Guds rike til verdens ende så 
kommer boken "Til naboer og 

nasjoner. Å følge Jesus til verdens 
ende" av Jeannie Marie med våre 

sterkeste anbefalinger!

I Til naboer og nasjoner viser Marie 
oss at det å ta Jesu misjonsbefaling 

på alvor og følge Ham ikke trenger å 
være så skremmende som vi kanskje 

innbiller oss.

HVORDAN KAN JEG GJENNOM MITT LIV 

UTGJØRE EN VARIG FORSKJELL HER I VERDEN?

Denne utrolig praktiske boken 
tar deg med på en vandring 
gjennom de endringene av 
perspektiv som kreves for å 
komme på bølgelengde med 
Guds hjertelag og tanker for alle 
verdens nasjoner. Ved hjelp av 
personlige historier og masser 
av inspirasjon tilbyr forfatteren 
praktiske tips og åndelig 
innsikt til hjelp for å gå inn i 
tverrkulturelle relasjoner med 
kjærlighet og formål.

Boken utgis nå på norsk, og kan 
bestilles fra Frontiers Norden 
eller Proklamedia.

Velkommen til 
inspirerende møter under 
boklanseringsturneen 

10.-18. oktober. Her får du 
"møte" forfatteren selv på 
direktesendt video*.

«Til naboer og nasjoner» er 
mer enn en bok. Hvorfor ikke 
ta «Grow to go»-testen? Du 
finner den på Jeannie Maries 
egen nettside www.jeannie-
marie.com. Eller hva med å 
etablere en studiegruppe om 
misjon i deres menighet, og 
bruke studieopplegget bakerst 
i boken?

*På grunn av smittesituasjonen kan 
Jeannie Marie dessverre ikke komme 
til Norge, slik planen var.
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David Platt, regelmessig 
utfordrer du lokal-
menigheter til å gi verdens 

unådde og uberørte folkeslag en 
sentral plass. Hvordan begrunner 
du denne utfordringen?

Med Jesu egne ord. Han har klart 
og tydelig ikke bare befalt oss til å 
gjøre mennesker til disipler blant så 
mange folkeslag som mulig, men å 
gjøre mennesker fra alle folkeslag til 

disipler. Tross alt er det dette som 
er Guds ultimate formål – å frelse 
menn og kvinner fra alle folkeslag, 
stammer og språk, til Hans ære 
(Johannes åpenbaring 5,7-9). Hvis 
vi ikke setter søkelys på å nå de 
som enda ikke er nådd har vi enten 
misforstått eller vært ulydige mot 
misjonsbefalingen.

Hvordan bør våre menigheter 
prioritere sin innsats innen 
tverrkulturell misjon? 

6 

Dette er en forkortet versjon av et intervju med den kjente 
misjonsmotivatoren David Platt. Intervjuet ble først publisert i Mission 
Frontiers magazines november/desember 2019-utgave. Vi synes hans 
tanker og ideer er til stor hjelp og deler derfor dette her.

Interview

EN GLOBAL
VISJON FOR 
DIN MENIGHET

David Platt, Photo by Tim Cornelson.
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Og kan alle menigheter bli 
involvert?

Som ved en guddommelig 
design ikke bare kan, men 
må alle lokalmenigheter bli 
involvert i arbeidet med å 
spre evangeliet til de unådde! 
Derfor er spørsmålet hvordan 
dette engasjementet bør se 
ut. Naturligvis vil dette være 
avhengig av for eksempel 
menighetens størrelse, men la 
meg nevne noen få ting hver og 
alle menigheter kalt til å gjøre:

Å forkynne Guds Ord: Vis 
Guds iver for Hans ære blant alle 
folkeslag – at Guds lengsel etter 
å bli æret over hele verden skal 
forme formålet for våre liv, våre 
familier og Hans kirke.

Å be for verden: Dette er faktisk 
en av Jesu befalinger (Matt 
9,35-38) – å be for at arbeidere 
skal bli sendt ut for å høste inn 
grøden. Enhver menighet skulle 
be for unådde folkeslag, om at 
de skal bli nådd med evangeliet, 
og for arbeidere til å gjøre dette 
arbeidet. 

Gjør folk til disipler som gjør 
folk til disipler, fra alle folkeslag: 
Målet for mitt arbeid som pastor 
er å utruste alle menighetens 
medlemmer slik at Gud kan 
bruke dem hvor enn i verden 
han skulle ønske det, at de da vil 
vite hvordan gjøre mennesker til 
disipler som starter menigheter 
som er slik at flere mennesker 
kan bli gjort til disipler og flere 
menigheter kan dannes. Dette 
er en høy målsetning, men jeg 
tenker at jeg som pastor ikke 
bør sette meg noen lavere 
målsetning.

Å sende ut arbeidere: Alle 
menigheter, uansett størrelse, 
kan be Herren vise hvem 
Gud er i ferd med å sende ut 
for å bringe evangeliet om 
Jesus videre, og gi respons 
i henhold til svaret den får. I 
den menigheten jeg er pastor i 
inviterer vi regelmessig til hva vi 
kaller en Apostlenes gjerninger 
13-type weekend, hvor vi faster, 
ber og tilber, og vi alle legger 
ned våre liv foran Herren idet 
vi spør hvem i vår menighet 
han ønsker å sende ut. Under 
prekenen den søndagen ber jeg 
så alle som tror at Herren kanskje 
er i ferd med å lede dem til å 
sendes ut, om å reise seg. Til nå 
har jeg aldri vært i en forsamling 
hvor ingen reiste seg.

Å gi bidrag til Guds verdensvide 
målsetning: Der min skatt er, 
vil også mitt hjertet være (Matt 
6,21). Om vi ønsker at våre 
hjerter skal slå i takt med Guds 
hjerte for nasjonene, trenger 
vi å investere i Guds hjertesak. 
Alle menigheter bør bidra 
med økonomiske ressurser for 
å spre Guds herlighet blant 
folkeslagene.

Jeg kunne ha fortsatt lenge 
… men forhåpentligvis kan 
dette være til hjelp for å 
komme i gang!

Gjengitt med tillatelse fra 
missionfrontiers.org.  David Platt 
er pastor i McLean Bible Church 
i Virginia, USA, og forfatter av 
New York Times-bestselgeren 
"Radical". 

Intervju

David Platt, Photo by Tim Cornelson.
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Kasakhstan er et vanvittig 
stort land, hele 2,7 millioner 
kvadratkilometer stort, over 

7 ganger så stort som Norge, 
med en befolkning på 18,7 
millioner. Landet var det siste 
som erklærte seg uavhengig 
i 1991 da Sovjetunionen gikk 
i oppløsning. Kasakhstan har 
store naturressurser, noe som har 
bidratt til en rask utvikling i landet 
siden den gang. Mange mener 
at landet har lyktes i å balansere 
vestlige investering med gode 
relasjoner med sine mektige 
naboer, Russland og Kina.

SURREALISTISK 
OG BILLIG

De fleste kasakhere bor i 
byene, men livet går i sakte fart 
sammenlignet med Europa. 
Storbyene Almaty og Astana 
(Nur-Sultan) er likevel ingen 
bakevje med sine imponerende 
design og futuristiske bygninger. 
Å gå tur i gatene kan være en 
surrealistisk opplevelse. De er 
også rimelige alternativ som 
reisedestinasjon, med billetter 
til russisk ballett eller en dag i 
alpinbakkene (inkl. utstyr) til rundt 
300 kroner. Landskapet er uten 
tvil vakkert, men livet er mindre 
vakkert. Mange driver landbruk 
og gjennomsnittlig månedslønn 
er på bare rundt 4000 kroner. 
Mange mener at misforholdet 
mellom den økonomiske veksten 

og de lave lønningene skyldes 
den utbredte korrupsjonen i 
landets økonomi.

EKSIL

I Sovjettiden var Kasakhstan 
«deponi» for uønskede 
mennesker og militært avfall. 
Mange ble sendt hit av de 
sovjetiske myndighetene, 
blant dem tusenvis av tyrkere, 
koreanere og tyskere som 
uheldigvis befant seg på feil 
plass til feil tid. Sovjetunionens 
prøvesprengninger av 
kjernefysiske våpen kombinert 
med dens dumping av giftig 
avfall og utstyr forårsaker 
helseproblemer den dag i dag.

LIVET I ET POST--
SOVJETISK LAND 

Fra 1990 til 2019 regjerte en 
eneste president i Kasakhstan, 
«Nasjonens Far» Nursultan 
Nazarbayev. Han styrte landet 
som (en relativt veldedig) diktator. 
I mars 2019 overrasket han mange 
ved å fratre rollen. Arvtakeren, 
Kassym-Jomart Tokayev, ble 
håndplukket av Nazarbayev. 
Tokayev tiltrådte offisielt etter 
et «valg» i juni. Deretter ga han 
hovedstaden navnet Nur-Sultan 
(tidligere Astana). 

«Milennials», som har vokst opp 
etter Sovjettiden, ser verden 
ganske annerledes sammenlignet 
med tidligere generasjoner. De 
er formet av globale verdier. 

KASAKHSTAN
B L I  K J E N T  M E D

Bayterek-tårnet i Nur-Sultan
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Dette har ført til en økende 
bevissthet om landets myndigheters 
tilkortkommenheter når det 
gjelder å skaffe befolkningen ekte 
demokratiske friheter. De vil at 
landet skal bevege seg mot et 
legitimt flerpartisystem. Derfor har 
det vært fredelige demonstrasjoner 
på tvers av Kasakhstan siden 
februar 2019.

ISLAM OG EVANGELIET

Islam kom til kasakhene i det 
8. århundre. De har fortsatt en 
meget sterk muslimsk identitet, til 
tross for sovjet-tidens voldsomme 
undertrykkelse av religiøse uttrykks-
former. Offisiell statistikk viser at 
bare litt over 50 % av Kasakhstans 
befolkning er muslimer. 

Nur-Astana Moskeen i hovedstaden

Bayterek-tårnet i Nur-Sultan

Musikkensemble som spiller det kasakhiske strengeinstrumentet dombra under den 

nasjonale hestemelk-festivalen
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Men kasakhere flest hevder at tallet er 
nærmere 75 %, siden mange identifiserer 
seg som muslimer selv om de ikke er 
praktiserende muslimer. 

De praktiserende muslimene blander 
ortodoks islam med folkeislamsk overtro 
og praksis. Både Tyrkia og enkelte andre 
land i Midtøsten har investert i landet ved å 
bygge moskeer, og et økende antall deltar 
i moskeenes fredags-bønner. Et stort flertall 
av kasakherne har ingen mulighet til å høre 
evangeliet.

Livet etter Sovjetunionen var meget 
tøft for de fleste i Kasakhstan, men det 
var en veldig fruktbar tid for de mange 
utsendingene som bodde der. Tusenvis 
kom til tro, og mange nye menigheter ble 
startet. Denne vekkelsen skjedde raskt, 
men dyptpløyende disippelopplæring 
manglet. Den gikk ikke dypt nok inn 
i kulturen slik at forvandling kunne 
skje. Troende flest, inkludert de fleste 
kirkelederne, har i dag en nokså overfladisk 
og nominell tro. Noen menigheter 
fungerer, men viser lite engasjement i 
samfunnet og for å nå sine muslimske 
naboer. Sammenlignet med 1990-tallet er 
det adskillig færre utsendinger nå.

DET ER EN JOBB Å GJØRE!

Det er oppmuntrende at nye framstøt blant 
muslimske kasakhere begynner å bære frukt 
slik at antallet husmenigheter i nettverk 
er økende. Det er for tidlig å snakke om 
en selvutbredende disippelbevegelse, 
men langtidsutsendinger er fulle av tro 
og tillit til at noe stort er på gang. De har 
forventinger til hva Gud gjør i landet, men 
trenger flere til å fullføre oppgaven. La oss 
be Gud om å sende flere til Kasakhstan, og 
at evangeliet om Jesus kan spres overalt, 
slik at muslimske samfunn over hele landet 
blir forvandlet av Kristi kjærlighet. Zenkov-katedralen, også kalt Himmelfartskatedralen, er en 

russisk-ortodoks katedral i Nur-Sultan. Dette er verdens nest 

høyeste trebygningen, og ble bygget uten spiker.
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VISSTE 
DU 

DET?

«Stan» er et eldgammelt persisk ord 
som betyr «land» eller «nasjon» 

og «Kasakh» betyr «den 
fredløse», «vandreren» eller 

«eventyreren». Derfor 
omtales gjerne Kasakhstan 

med uttrykket 
«Vandrernes Land». 

Antikkens 
kasakher var 

de første til å bruke      
hester som husdyr 

og ri på dem. 

Hestekjøtt er så viktig for det 
kasakhiske 

kjøkken at de 
kasakhstanske atletene 
under London-OL i 
2012 ba den Olympiske 
Komiteen innstendig 
om å få ta med seg 
hestekjøtt.

11 

En av verdens største innsjøer, 
Baikalsjøen, består av omtrent
like deler saltvann og 
ferskvann.  

Kasakhstan er verdens største land uten 
kystlinje, men har en marine stasjonert 
ved Det kaspiske hav.

Den første satellitt i bane rundt 
jorden ble skutt opp fra Kasakhstan i 
1957, og den aller første bemannede 
romraketten førte Jurij Gagarin ut i 
verdensrommet fra  Kasakhstan i 1961.

Baikalsjøen

Forskere tror at de første 
epletrærne kom fra området 
rundt Almaty, som betyr «et 
sted for epler». Også 
tulipaner kommer opprinnelig fra 
Kasakhstan.
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HVORDAN ETABLERTE DERES MENIGHET 
KONTAKT MED ANDRE LAND? 

IMI-kirken vokste på 90-tallet gjennom et 
søkelys på å nå byen vår med evangeliet 
om Jesus. Mange fikk vokse gjennom 
evangeliseringsgrupper og Alphakurs. Guds 
nærvær tiltrakk seg enda flere. Mange fikk også 
misjonskall i denne tida. IMI-kirken begynte å 
sende arbeidere til flere kontinent og fikk en 
relasjon med den internasjonale kirke gjennom 
folk som ble sendt til Balkan, Thailand og 
Frankrike. Dette åpnet våre øyne for at vi som 
menighet har et oppdrag både i byen, i landet og 
i nasjonene. I dag har vi arbeid i 20 land.

HVORDAN LEDET DETTE TIL AT DERE FIKK 
VISJON FOR Å NÅ UT INTERNASJONALT?

Vi trener ledere som i sin tur når ut med 
evangeliet, og har et mål om å se minst 10 % 
av menigheten involvert i internasjonal misjon. 
Ikke alle flytter for å bosette seg i et nytt land, 
for i noen land med en eksisterende kirke vil 
såkalt "langtids kortidsmisjon" ha størst effekt. I 
Kambodsja bruker vi en slik tenkning, og trener for 
tiden 2500 ledere, som har ledet over 100 000 til 
tro på Jesus i de siste 10 årene. Men i noen land 
som i stor grad er unådde må vi se for oss langtids 
nærvær. På Balkan, i områder med unådde etniske 
grupper, har vi folk som har vært der i over 20 
år og som etablerer et bedre jordsmonn for 
evangelistene som en dag vil bli lyttet til på grunn 
av våre utsendingers velsignelse.

HVILKE DELER AV VERDEN OPPLEVER DERE 
AT GUD LEDER IMI-KIRKEN I RETNING AV?  

Vi har arbeid i Asia, Europa, Afrika og Amerika. 
Kristne i Asia har lært oss at vi bærer på noe 
vi har valgt å kalle Gudsrike-kulturer - bibelske 
prinsipper vi har fokusert på helt til de ble 
allemannseie for menigheten. F.eks. godhet, bibel, 
familie, Guds nærvær, profeti og helbredelse. Vi 
trener ledere som i sin tur når de unådde. I dag er 
det f.eks. et kristent vitnesbyrd hos alle folkeslag i 
Kambodsja. Våre venner på Filippinene går videre 
til stammefolk på andre øyer. De maliske lederne 
når inn til naboland som er utilgjengelige for 
oss. Men de er selv nomadefolk, og får hjelp til å 
etablere kirker som er mobile. 

HVA ER DERES FORBINDELSE MED 
FRONTIERS?

Vi kom i kontakt med Frontiers i forbindelse med 
at en av våre ledere ville flytte til Sentral-Asia. 
Frontiers ble en viktig partner for oss, som ikke 
hadde noe erfaring fra den delen av verden. Vi er 
veldig takknemlig for relasjonen som vi har fått og 
alt vi får lære. Det legger ned i oss drømmer om 
å kunne bidra til at land hvor kirken bare finnes 
uoffisielt skal kunne få økende gjennomslagskraft. 
Innvandrere fra disse landene har kommet til tro 
på Jesus i Stavanger og har fått en kjærlighet for 
deres hjemland. 

HVORFOR ER MISJON VIKTIG FOR DERES 
MENIGHET?
En menighet er kalt til å ha et oppdrag lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Det vi får fra 
Gud lokalt skal vi få gi videre nasjonalt og 
internasjonalt. Det vi der lærer tas med hjem slik 
at vi vokser videre lokalt. En menighet uten misjon 
er ikke en Jesu kirke. Misjon er det ene oppdraget 
Jesus gav sin kirke. Hvis vi definerer oss bort fra 
oppdraget eller glemmer det ut, har vi samtidig 
meldt oss ut av Jesu kirke. Det er derfor et stort 
alvor når misjon som leder til tro har glidd ut 
og blitt til bistand og diakoni. Dette hører med 
i misjonsoppdraget, men når det overskygger 
kallet til frelse i Jesus så har vi mistet oppdraget 
som definerer oss som Jesu kirke. Hvis bistand og 
diakoni tar det meste av vårt fokus er det grunn til 
bekymring. Aktivitetene i en lokal menighet kan 
overskygge fokus på å hjelpe flere til tro på Jesus. 
Vi må våge å spørre  hvor mange som har kommet 
til tro på Jesus. Eldsteråd og menighetsråd bør 
utfordre stab og menighet på dette spørsmålet 
og ikke la det gå år uten resultat. Man kan si man 
ikke er opptatt av tall, men alvoret er at tusenvis 
dør uten å kjenne Jesus. Da teller tall. For å lykkes 
tror vi at vi trenger forskjellighet i menigheten. 
Vi trenger evangelistene og apostlene som når 
ut, men uten hyrder, lærere og profeter blir det 
kortsiktig vekst. Her trenger vi hverandre for 
å lykkes.

HVORDAN VI BLE EN MENIGHET 
SOM NÅR UT TIL NASJONENE
Intervju med Terje Høyland, leder av IMI Internasjonalt i 
IMI-kirken, Stavanger
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Evangeliske

Kulturelt fjerne 
ikke-troende

Andre kristne

Kulturelt nære 
ikke-troende

 Å NÅ DE UNÅDDE: 
OPPGAVEN SOM GJENSTÅR

30:1
For hver 30. misjonær som 
sendes ut, er det bare ÉN 

som sendes til et unådd 
folkeslag!

Denne figuren forteller en sjokkerende 
historie. De oransje og gule feltene 
representerer kristne fra de ulike folkeslagene. 
De grønne feltene representerer de 40% av de 
som ikke er 
kristne, men som har kristne i sin nærhet 
som er i stand til å nå ut til dem med 
evangeliet.

Det er imidlertid de blå feltene som er vår tids 
utfordring. Dette er de resterende 60% av de 
som ikke er kristne i verden i dag, 
som er «kulturelt fjern» fra kristne. 
De hører til unådde folkeslag som 
bare har et lite antall kristne, eller 
ofte ikke noen i det hele tatt.

Men kun én av tretti misjonærer tjener Gud 
blant disse unådde folkeslagene. Du kan se 
hvor stor andel av de unådde det er som 
lever i land med muslimsk majoritet. En 
relativt stor andel av den blå sektoren i India 
er også muslimer. Derfor må det å nå ut til 
disse landene og folkeslagene ha den høyeste 
prioritet for de som ønsker å være lydig mot 
Misjonsbefalingen.

Kilde: Clarifying the Remaining Frontier 
Mission Task, R. W. Lewis, International 
Journal of Frontier Missiology.
For å få en dypere forståelse om dette kan du 
se på videoer som forklarer disse figurene på 
vår britiske søsterorganisasjon Frontiers UK sin 
YouTube-kanal, youtube.com/frontiersuktube.
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Bosnia and Herzegovina: The 

Forsøk deg på denne stekte 
honningkaken fra Kasakhstan, 
og del med dine venner.

INGREDIENSER

• 3 egg 
• 2 kopper (250 gram) siktet mel
• 1 ½ spiseskje (25 ml) konjakk 

eller vodka (alternativt kan 
vann brukes)

• 200 gram hele mandler eller 
valnøtter

• 150 ml honning
• 150 gram granulert sukker
• 3 kopper (700 ml) 
• vegetabilsk olje for steking

1. Pisk eggene sammen i en bolle og 
tilsett konjakk, vodka eller vann.

2. Sikt melet i en bolle. Tilsett 
eggeblandingen og bland sammen 
til en myk, elastisk deig. La stå i 15 
minutter.

3. Strø et tynt lag av mel på en overflate 
og rull deigen til et tynt lag, omtrent 
en halv cm tykk. Skjær den i omtrent 3 
cm brede strimler langs bredsiden. Del 
så opp strimlene på tvers med en halv 
cm mellomrom, slik at du får masser av 
3x0,5 cm biter (rektangler). Tilsett litt 
mel mens du holder på, og legg dem til 
sides adskilt fra hverandre for å unngå 
at bitene kleber seg til hverandre.

4. Varm opp olje i en panne over stor 
varme. Test om den er klar ved å slippe 
en bit deig inn i pannen. Den er klar hvis 
biten flyter opp under fresing.

5. Stek deigstrimlene i små porsjoner til de 
har blitt gyldne. Bruk en øse med sil for 
å ta strimlene ut av oljen, og sett dem 
til sides.

6. Når alle strimlene er ferdigstekt, slå 
dem over i en stor bolle og tilsett 
nøttene.

7. Varm opp honning og sukker sammen 
i en panne over medium varme i 5 
minutter, inntil sukkeret er løst opp.

8. Slå honningblandingen over de stekte 
deigbitene og nøttene og bland 
sammen med en treskje. Ha blandingen 
over på en serveringstallerken.

9.  Gjør dette meget forsiktig, siden 
blandingen vil være varm: Klargjør 
en bolle kaldt vann for å fukte og 
kjøle hendene mens du former 
blandingen til en liten «haug». 
La stå litt til kjøling 
før den settes i 
kjøleskapet. 

10. Del i stykker 
og server.

1,5 - 2t imer

Adapted from: https://petersfoodadventures.
com/2018/02/16/chak-chak-fried-honey-cake/

14 - 16
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Bli kjent med Jeannie Marie, forfatteren av boken 
«Til naboer og nasjoner. Å følge Jesus til verdens 

ende», og bli inspirert! 

Følg med på @frontiersnorden, #frontiersnorden
og www.frontiers.no for nærmere informasjon!

BOKLANSERINGSTURNÉ  

12. oktober: 
Boklanseringsmøte på 

Berg prestegård, 
Trondheim

16.-17. oktober: 
M28, Bergen 

(velkommen til å delta!
 Se annonse nedenfor!)

11. oktober: 
Gudstjenester

 kl .11 og kl. 18 i
IMI kirken, Stavanger

14. oktober: 
Boklanseringsmøte i

Norkirken, Molde

15. oktober: 
Boklanseringsmøte i 

Sogndal Indremisjon (SIM),
  Sogndal

10. oktober:
Fokusdag med felles lunsj 
på Misjonshuset, Varhaug

18. oktober:
Gudstjeneste i

Kristkirken, Bergen
18. oktober:

Boklanseringsmøte,
Tent, Bergen

Arrangører: Asia Link, Blitz-Partner, Credokirk-
en, Frikirken Norge, Frontiers, Gå Ut Misjon, 
IBRA Media Norge, IMI-kirken, Israelsmisjonen, 
NORME, Normisjon, Salt & Glocal, Tent, Troens 
Bevis, Ungdom i Oppdrag, Wycliffe

12. oktober: 
Undervisning på Gå 

Ut-Senteret, Trondheim 
(kun for senterets studenter)

    

Med forbehold om endringer
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Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon:
Frontiers Norden, Postboks 5134, 9284 Tromsø
Telefon.: (+47) 406 24 515 | E-post: info@frontiers.no
Giverkonto: 3000.18.76127 | Vipps: #74510 (Frontiers Norden)
www.frontiers.no |  @frontiersnorden #frontiersnorden
Organisasjonsnummer: 988 301 388

Med kjærlighet og respekt, 
invitere alle muslimske folkegrupper til å følge Jesus

• Sovjet-tidens forståelse av autoritet råder fortsatt 
grunnen i Kasakhstan: Toppsjefen beordrer alle andre 
rundt. Dette mønsteret har dessverre også infiltrert 
lederskapet i kirkene. Be for fremvekst av et tjenende 
lederskap både i landets og i menighetenes ledelse. 
Be om at kirkeledere får hjelp til å bryte denne 
vonde sirkelen, og om gudfryktige kirkeledere til å 
påvirke en ny generasjon av kasakhiske troende.

• Be om en økt åndelig hunger blant kasakhiske 
muslimer. Be Gud om et gjennombrudd blant dem som 
kan føre til at mange kommer til tro på Jesus.

• Pris Herren for den lange og trofaste tjenesten utført 
av langtids arbeidere i landet. Be om oppmuntringer, 
beskyttelse og utholdenhet i deres arbeid for å 
bringe Jesus til de fortapte.

• Be om at mange troende får visjon for å nå muslimene 
i Kasakhstan – folk som stiller seg til rådighet for å bli 
sendt av Gud for å leve blant dem og dele Livets Lys 
med dem.

• Husk de fattige som fortsetter å lide på grunn av 
økologiske katastrofer, inkludert giftig avfall, stråling 
og industriforurensning. Alkoholisme og stoffmisbruk 
er utbredt, og heroin er like utbredt som alkohol. Be 
om at evangeliet får innflytelse slik at det kan omvandle 
samfunnet regionalt og nasjonalt.

Høsten 2020

BE FOR 
KASAKHSTAN


