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"Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd?"Rom 10:15
Under midsommarhelgen ordnade pingstvännerna i Finland en stor konferens. Konferensern besöks av ca 35 000 människor årligen. Vi hade utställning där i missionstältet och det var härligt att få träffa många av våra trogna
förebedjare och understödjare. En av dem var en kvinna som är med i missionsrådet i en församling. Det var gripande när hon tårögd berättade hur hon
som ung fick missionskallelse. Men hon kunde inte lära sig språk, det var
inte hennes begåvning. Hon kunde inte begripa vad Herren menade. Senare
fick hon bra arbete på en bank och med hög lön. Då förstod hon att hennes
uppgift var att vara den som sänder ut: att vara förebedjare och understödjare.
Vårt årsmöte, som vi hade i april i församlingen Betel i Vagnhärad, inleddes
av Hans Carlsson, en aktiv missionsvän i församlingen. Han berättade att de
ber varje tisdag för IFB och läser vårt Nyhetsbrev. Han sade: "Det är fantasÖversättningsgranskare Mirjam Makkonen i
mordvinsk folkdräkt vid vår konferensmonter. tiskt att få läsa om hur folk uppskattar Bibeln på sitt modersmål. Vi hade en
vänförsamling i gamla Sovjet och när vi kom dit med Biblar kysste pastorn i församlingen en Bibel. Jag förstår hur
mycket Bibeln betyder för olika folk. I Jesaja 52:7 läser vi: Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han
kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning. Den första atombomben
innehöll 60 kilo uran och dödade 150 000 människor. Men om vi läser Rom 10:6-13 ser vi att det är ännu större
sprängkraft i evangeliet. Gud vill använda var och en av oss. Om vi har tro som ett senapskorn har vi en starkare
sprängkraft än atombomben!"
Du är också med och ger folken Guds Ord. En bättre gåva kan man inte ge dem. Låt oss tacka Gud som har gett oss
sitt Ord ty Hans Ord är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp (Ords 4:22).
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