Tacksamhet

Månadsbrev juni 2017

I detta nummer av vår tidning läser vi om Susanne Valkama
och hennes betydelsefulla arbete som översättningskonsult.
Hennes beskrivning är så slående av hur det behövs mentorer,
bollplank, coacher eller ”mästare”. Jesus kallades ju mästare
av sina närmaste vid ett antal tillfällen. En mästare bemästrar
ett yrke, sport eller konst. I flera länder i Europa har man kvar
lärlingsprinciperna som visar på mycket goda resultat i de
yrken där det förekommer.
Paulus skrev i brevet till församlingen i Filippi: ”det ni har lärt
och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra” (Fil.
4:9). Det är vad Susanne berättar om i artikeln och det är så
viktigt med ”mästare” inom bibelöversättningsskrået som
tränar och hjälper ”lärlingar” att göra jobbet.
Vi ser att Herren leder oss i riktningen att hitta, förbereda och
sända ut ”mästare” till olika översättningsprojekt. Det är ett
stort böneämne!
”Lärlingarna” behöver även de våra böner och vårt stöd. Idag
är det oftast lokala troende som anslutit sig, blivit värvade
eller på annat sätt hittat sin plats i Guds Mission, Missio Dei, i
just bibelöversättningsuppdraget.
Tack för att du ber för både mästare och lärlingar! Be också
för oss på kontoret i Sverige att vi ska få nåd och kraft att fortsätta mot målet: att ge Bibeln till de bibellösa folken i världen!
Tack även för din gåva till detta!
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…………………………………………..........................................
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