
MERCY2ASIA November 11, 2014

NYHETER FRA MANILA 
Her kommer litt nytt igjen fra oss i Manila.  
Det var en merkelig følelse som traff oss da hjulene på flyet slo ned i rullebanen i Manila akkurat 
14 år etter at vi dro ut for første gang som misjonærer. Da som familie med 3 små spente barn 
og medbrakt lærer til barna. 


Denne gangen var det bare oss to som landet i Manila. En ny sesong i livet har begynt!


 
Takknemlighet og med et lite snev av tristhet, mer ett savn (barna), rullet rundt i hjertene våre. Så 
takknemlige for det eventyret som har hatt en ”happy ending” hvert år og hvor våre barn nå har 
flyttet ut av redet med en rik ballast fra å ha vokst opp i et helt annet land enn Norge og hvor 
Gud og Hans rikes fremgang var fokuset i vårt daglige liv.   
Takknemlige for alle år hvor Guds trofasthet har vært opplevd og erfart daglig.  
Takknemlig for alle dere som aldri har sluttet å be for oss, tro på oss og gi til oss selv i tider da vi 
ikke kunne vise til så mye synlige resultater.  
 
Takknemlig for foreldre og besteforeldre som har måttet ” lide ” for evangeliets skyld i form av og 
ikke ha den nærheten til barnebarna som de har ønsket. Men heldigvis ser det ut som vi har 
greid å ta igjen noe av det i sommerferiene som vi har vært så heldige å få ha hvert år siden vi 
reiste ut i misjon.


I august tok Erik med seg ett team fra Filippinene på 10 stk til Nepal for å besøke Raju og 
Sharona og New Life menigheten han har startet opp i Kathmandu.


2 måneder igjen og ett veldig bra og innholdsrikt år ligger bak oss. Vi tar nå sats og gjør oss klar for 2015
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Disse fantastiske Filippinerne har deltatt på ”Mission Track” her i New Life hver mandag kveld i 
nesten ett år før turen. 


Det ble en fantastisk og utfordrende 
opplevelse for dem alle. De fleste 
ønsker å reise tilbake til Nepal neste 
år for en lengre periode.. 


De var med på alt fra å rense 
verkende sår på gatebarn og 
uteliggere, evangelisering på gater 
og i butikker, besøk på sykehus for 
spedalske hvor de holdt om , trøstet, 
bad og gav mat til de som var der, og 
vi besøkte  
barnehjem, skoler, og menigheter.


Noen på teamet ville først ikke gå på besøk til de spedalske. 
De var redde.. Men så skjedde det noe herlig. 
Ei på teamet fortalte:” Man blir aldri den samme  når man 
tillater seg og fylles av Guds kjærlighet for mennesker og 
våger å  utøse Hans kjærlighet til mennesker som aldri har 
hørt om Jesus og til mennesker som er helt uten håp.. Noen 
stinker, er fulle av sår og plaget av spedalskhet som spiser 
opp og ødelegger kroppsdelene dems.  
Bare det å elske dem, og kjenne at du elsker dem fordi 
Guds egen kjærlighet har tatt kontroll i hjertet og du greier 
ikke la være å holde om og trøste, be og gi  
et smil er ofte det eneste meningsfulle vi får gjort.


Guds kjærlighet var en 
usynlig ustoppelig kraft 
som fikk meg til å gjøre  
dette. Men Hans kjærlighet 
fikk plutselig kjøtt og bein 

på seg da de fikk erfare og  kjenne Guds kjærlighet gjennom 
meg.”


Pastor konferansen i New Life i år hadde 53 internasjonale 
gjester fra 10 ulike land på besøk. Vi hadde Bunnath Nop fra 
Cambodia, Va BI fra Myanmar og Among Lems fra Nagaland 
boende hos oss. Fantastisk å få  høre om hva Herren gjør i og 
gjennom disse modige Guds menns liv og tjeneste.  
 
Etter jul planlegger vi å besøke disse tre og arbeidet deres 
sammen med team fra Manila. 


 Vi ble bedt pent om å ikke legge ut 
bilder fra innsiden av dette sykehuset

Denne karen er en av to menn som 
styrer en stor klan med Indere i 
Nepal som selger spådommer

 Raju bodde 2 år hos oss i Manila da han gikk på bibelskolen  
i New Life
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Det blir turer til Thailand, Myanmar, Cambodia, Indonesia, India og Nepal før sommeren 2015☺ 
Så her trengs det bønn og mirakler ☺)


 
Baseco er ”still going strong” og nå planlegger vi julefeiring for 600 barn i Baseco. Vi har fått 600 
par barnesko fra noen Amerikanske venner som jobber i Manila og vi gleder oss til å sette 
skoene på de små barneføttene på julefesten den 13. desember. 


På mandags kveldene samles “Mission Connect group" i hjemmet vårt. Her er det fellesskap, 
bønn og planlegging av teamturer som står på agendaen, og selvfølgelig hjemmebakte 
kanelboller og kaffe☺


Da gjenstår det bare for oss å si ha det bra med et ønske om at du har en flott og fargerik høst 
videre inn i vinteren og julestria :-)


TUSEN takk for at du er med på å forandre mange menneskers liv med dine bønner og det du er 
med på å gi både til menigheten i Baseco og til arbeidet med å nå inn til u-nådde folkegrupper 
rundt om i Asia.


Varme takknemlige hilsener fra Erik og Kjersti 

Sammen med: Among fra Nagaland, Va Bi fra Yangon, Tony fra Nepal (USA), Bunath fra PhnomPenh

Du kan følge oss her:

http://alabangnewlifemission.weebly.com/   -   https://www.facebook.com/groups/mercy2asia/

http://alabangnewlifemission.weebly.com/
https://www.facebook.com/groups/mercy2asia/
http://alabangnewlifemission.weebly.com/
https://www.facebook.com/groups/mercy2asia/
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Kontakt informasjon: Tlf:  E-mail:

Skandiabanken: 0063 9209701029  erik@tronrud.net

 97102431948:  Støtte til Misjon 95221522  kjersti.tronrud@hotmail.com

Verdibanken:

97911143589: Til Misjonærene :-)

Jeanette og Kenny gifter seg i L.A 
California 22 Desember :-) 

Jeanette studerer nå ved Asuza 
Pacific University

 Kristi reiser til Korea i mars 
2015 hvor hun skal ta ett år med 

“International studies” ved et 
universitet i Seoul.

Lene Cecilie er på Bibelskole i 
Redding California frem til våren 

2015

Ny post adr:  
Tronrud, St. Therese str, blck 2, lot 2, North Concha Cruz circle, BF Homes, Paranaque city,  
Metro Manila, Philippines
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