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Mission 193 er et enestående oppdrag, 
som har betydning for alle verdens 
nasjoner. Det gjennomføres av helt 
vanlige mennesker, ektepar, studenter 
og familier. Det berører mennesker 
på alle nivå, fra Muammer Qadhafi 
og prinsen av Wales til en uteligger 
i Slovakia og en forretningsmann i 
Kapp Verde.

Berøre 193 nasjoner 
Det var på en bibeluke i Staffordshire 
i England sommeren 2006 at noen få 
tusen mennesker fikk høre hva Gud 
hadde talt til Keri Jones da han var i 
bønn og spurte: Hva kan vi gjøre for 
å nå ut? Gud ville at han sammen med 
mange forskjellige medarbeidere skulle 
besøke alle verdens nasjoner, og at dette 
skulle være mulig i løpet av to år! FNs 
liste inneholdt på det tidspunktet 193 
land. 

Keri Jones leder et apostolisk arbeid 
med menigheter i mange land i de fleste 
verdensdeler.

Selv om det var et stort oppdrag å 
skulle berøre alle verdens nasjoner, var 
det samtidig veldig enkelt: Etter bibelsk 
prinsipp skulle de reise to eller flere 
sammen. De skulle be for nasjonene og 
proklamere Jesu Kristi eierskap og Guds 
profetiske ord over dem: ’For jorden 
skal fylles med kunnskap om Herrens 

herlighet, likesom vannet dekker havets 
bunn’ (Hab 2,14). Ved å profetere og 
proklamere i tro, ville ordet utføre det 
det var sendt for å gjøre. Fordi dette er 
Guds ord – og fordi han hadde sendt 
dem.

Gud hadde også sagt at de skulle søke 
etter troende – rettferdige mennesker. 
Mange rettferdige ville være glade for 
at de kom og ønske dem velkommen 
tilbake. Keri Jones sendte med dem et 
brev med fred og hilsen til de troende. 
Utsendingene fikk dessuten med seg 
gaver, to bibler på hovedspråket i de 
respektive land.

I noen land ville Gud skape kontakt 
med personer med innflytelse, lokalt 
eller nasjonalt, som borgermestere, 
politisjefer, statsråder eller 
stammehøvdinger. I andre land ville det 
være kristne ledere og medarbeidere, 
og andre steder igjen en spesiell person 
som Gud viste dem.

Ingen nøling
Det ble umiddelbart lagt til rette for 
gjennomføringen. I oktober 2006 
samlet ca. 250 interesserte seg til et 
orienteringsmøte i Midt-England. Det 
ble opprettet en web-side slik at folk 
til enhver tid kunne se hvilke land som 
var besøkt eller hadde avtale om besøk. 
Alle slags mennesker meldte seg til 

oppdrag: familie på ferie i Estland, en 
fotballgruppe til Italia, hotellutbygger 
på jobb i Kapp Verde, forkynnere på 
oppdrag flere steder i verden og mange, 
mange andre. Allerede tidlig på høsten 
2006 kunne man skrive ’fullført’ på 
flere nasjoner.

Mange opplevelser
Når en får lese og høre glimt fra 
opplevelser på disse reisene, er det 
utallige beretninger om Guds ledelse og 
hjelp i oppdraget. Her er noen klipp:

Storbritannia – Downing 
Street
Forespørsel til statsminister Gordon 
Brown. Vi spurte om å få komme til 
Downing Street 10 og be for ham og gi 
ham en bibel. Vi fikk svar fra kontoret 
hans at vi kunne komme, men at vi 
trolig ikke ville få møte ham personlig. 
Vi tenkte at det likevel var en god ting å 
gjøre. Vi så det som en profetisk handling 
å proklamere Jesu styre og herredømme 
her fra hovedsetet for landets politiske 
myndighet (…) Vi tror vi har sådd et frø 
av sannhet og guddommelig DNA inn i 
hjertet av nasjonen som vil øke Jesu Kristi 
herredømme. 
–Gavin White og David Kight 
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Storbritannia – Wales
Tim Jones, som var på utkikk 
etter muligheter til å gjennomføre 
Mission 193 i Wales, fikk høre 
at prins Charles skulle tale på en 
konferanse i All Nations Centre, som 
eies av menigheten han tilhører. Via 
menighetens konferanseteam sendte 
han en forespørsel om å få treffe prinsen 
noen minutter og fikk positivt svar. Det 
var alt vi trengte for å få gitt ham både 
bibelen og brevet med proklamasjon om 
hva vi ser for oss både for denne nasjonen 
og alle nasjonene han representerer. Den 
kommende kongen og overhodet for det 
britiske samveldet tok i mot alt sammen 
med takknemlighet.

Moldovia
Før vi reiste, ble vi fortalt at ingen snakket 
engelsk. Men hver gang vi trengte noen 
som snakket engelsk, var det noen der. 
Derfor fikk vi anledning til å snakke med 
mange mennesker om Mission 193. De så 
at vi var utlendinger og ville vite hvorfor 
vi var der. Vi var beskyttet og opplevde 
ikke noen av de farene vi ble advart mot 
før vi reiste. 
–Emma Smith

Libya
Etter at utsendingene hadde forsøkt 
iherdig i flere dager å få levert en bibel 
til Muammer Qadhafi, leser vi: Vi 
måtte levere fra oss passene våre, og vi ble 
eskortert av en bevæpnet soldat. Så måtte 
vi sitte i et rom og vente før vi ble møtt av 
en representant for landets myndigheter. 
Vi forklarte hvorfor vi var i Libya og at 
vi hadde en gave til Qadhafi. Han tok i 
mot gaven og sa han skulle sørge for at den 
ble sendt med det samme. Det tok lang 
tid å komme så langt, men endelig var 
oppdraget fullført. 
–Jane Griffiths

Peru
Tone og Arne Olav Røe fra Trondheim 
forteller fra sin tur langs inkaruten 
i Peru, at en tysk turdeltaker som var 
febersyk og ikke kunne fortsette turen, 
ble helbredet da de ba for ham. Ellers 
skriver de: Vi ba om fremgang for 
nasjonen, for lederne, for sosial velferd og 
de kristne i Peru.

Makedonia
Emma og Paul Smith startet oppdraget 
sitt i Skopje, nord i Makedonia. Mens 
de ba, talte Gud til Emma og ba dem 
reise til byen Ohrid. De skriver videre: 
Mens vi ba for landet og profeterte de 
ordene vi hadde fått, sa Gud til oss at 
Ohrid skulle bli en lysets by som skulle 
skinne for resten av Makedonia. Senere 
fikk vi vite at da de første kristne slo seg 
ned her, ble den kalt lysets by.

Hellas
Før vi reiste til Kreta, talte Gud til oss om å 
møte en fredens mann som var butikkeier 
og het Nicholas (…) Siste morgenen før 
vi reiste, gikk vi til supermarkedet der vi 
hadde handlet den tiden vi hadde vært 
der. Vi var blitt kjent med innehaveren og 
visste at han var en rettferdig mann (…) 
Vi hadde fått fred for at det var ham vi 
skulle gi den siste bibelen til (…) Vi spurte 
ham hva han het. ”Nicholas,” svarte han. 
Akkurat som Gud hadde sagt. 
– Rachel og Judah Cole

Fullført oppdrag
I oktober 2008 var oppdraget fullført. 
Alle de 193 nasjonene var blitt berørt 
av Gud gjennom proklamasjon av hans 
vilje og løfter, gjennom forbønn for 
land og folk og gjennom personlige 
kontakter med utsendingene. I noen 
få tilfeller, der det ikke lot seg gjøre å 
få visum, ble landets ambassade besøkt 
i stedet. Håpet er at disse landene kan 
besøkes ved en senere anledning. 

Alle de involverte har gjennomført 
oppdraget med glede og forventning 
og har erfart at de sammen kan utføre 
mye på kort tid. Gud virker på uendelig 
mange måter, og dette er klart bare en 
liten del av det han setter i verk for å 
fylle jorden med kunnskap om sin 
herlighet – men det var stort for dem 
som fikk være med på det.

Kilde: David Raynors rapport og 
Ministries Without Borders

Les og hør mer:  
www.godopensdoors.net

 Noe av deT soM 
Ble ProklaMerT:

for jorden 
skal fylles 
med kunnskap 
om herrens 
herlighet, liksom 
vannet dekker 
havbunnen.  
(hab 2,14)

han skal herske 
fra hav til hav, 
fra storelven til 
jordens ender.  
(sal 72,8)

Be meg, så gir 
jeg deg folkene 
til arv og hele 
jorden til eie.  
(sal 2,8)

Jeg gjør deg til et 
lys for folkeslag, 
så min frelse kan 
nå til jordens 
ende.  
(Jes 49,6)
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