Til jordens ender
Innledning: Indremisjon- selvopptatt og eksklusivt fokus på oss selv og våre nærmeste?
Eller en base for misjon, både lokalt, nasjonalt og til jordens ender?
Tekst: APGJ 1: 8
De venter
Les MATT 24: 14 og ROM 9: 1-3
Flere ganger fortelles det om hvordan våre misjonærer har blitt møtt med forundring når de
kommer til nye steder- steder hvor Evangeliet er ukjent: Hvorfor kom dere ikke før?
Nettopp der Evangeliet forkynnes for første gang oppleves det som «gode nyheter».
I Norge har vi hatt Evangeliet i over 1000 år, og vi kan lure på om det fremdeles er vits i å
prøve å dele det med våre landsmenn. Men, overraskende mange «venter» på en invitasjon
til å utforske tro/kirke/mening sammen med oss. Derfor er det viktig at vi nettopp nå, når det
offentlige ordskiftet kan gjøre oss urolige, ikke trekker oss tilbake, men bruker de
anledninger Gud gir!
Det nytter
Les LUK 5: 5-6 og JOHÅP 12: 11
Fellesskapet på Fredheim får være med på noe stort- større enn mange av oss aner. Vi er
med å drive «verdensmisjon», noe organisert gjennom våre gode medarbeidere i
Misjonsrådet og noe gjennom enkelt personer eller mindre grupper som brenner for spesielle
deler av verdensmisjonen. På den måten driver vi misjon blant annet i Etiopia, Ukraina,
Kambodsja, India og Bangladesh. Land med til sammen ca. 1, 6 milliarder innbyggere! Og
da har vi ikke tatt med Åpne Dører sitt verdensvide arbeid blant de forfulgte.
Hvis det er sant at en sjel er mer verdt enn all verdens rikdom, da er vi med på noe hinsides
stort. Tusener har gjennom disse prosjektene kommet til tro. Utallige har fått menneskelig
og åndelig hjelp, utdannelse, mat og klær- alt det vi tar som en selvfølge.
Som Indremisjon er vår drøm at vi får være en base for misjon både nasjonalt og
internasjonalt.
Det haster
Les MATT 24 og 25 i «hjemmelekse». MATT 24: 36 og 42, HEBR 3: 7 og JOHÅP 22: 17
Uten å stresse må vi kunne si at vi driver med «hastemisjon». Jesus har tydelig sagt at det
kommer en «sluttdato». Hans gjenkomst, som troens folk venter på med glede og
forventning, er samtidig et kall til å nå så langt ut- og til så mange som mulig- før «dørene
lukkes».
Vi har dagen i dag- og vi kalles til å bruke den- som indre og ytremisjonærer!

