Hej Vänner

FÖRÄNDRADE LIV.
Juni 2011 och ännu en DTS avslutad och avklarad.
12 stycken elever och 12 liv, 13 inkluderande mig,
liv förändrade. Det har varit en stor ära att få vara
del av dessa tolv tjejers liv. De kom till Pismo Beach i
januari från helt olika bakgrunder och från helt olika
ställen i världen och från helt olika vandringar i livet.
Tillsammans lärde vi oss mer om vem Gud är och om
Hans kärlek till oss och till världen som Han skapat.
Jag såg mina elever kämpa igenom olika rädslor och
hinder och inre sår som har stoppat dem från att
leva de liv som Gud kallat dem till. Det var inte utan
tårar och smärta och kamp, men jag såg dem alla
vinna över det som förutom hållit dem bundna. De
har funnit frihet i Jesus, de har förstått på ett
djupare plan att de är älskade av Gud och att Han
har en plan för deras liv och de har alla sagt ja till att
vandra på den vägen oavsett vad folk runtomkring
dem har att säga om det.

Under deras outreach fick de möta sina svagheter
och tvivel och insett att de behöver Helige Ande för
att kunna älska andra så som Jesus älskar oss, på
det sätt som Han nu kallar oss att älska varandra.
Joh 15:12-13 “Detta är mitt bud att ni skall
älska varandra så som jag har älskat er. Ingen
har större kärlek än att han ger sitt liv för sina
vänner.” De fick otaliga tillfällen att ge vidare till
andra den kärlek och frihet och liv som de själva fått
ta emot och de gjorde det med generösa och villiga
hjärtan. Vi jobbade hårt tillsammans samtidigt som
vi hade en fantastiskt rolig resa. Jag är så stolt över
dem och jag saknar dem alla redan, men jag ser
fram emot att hålla kontakten med dem och få höra
vad Gud gör inom dem och igenom dem för att visa
världen vem Han är.
Nu när jag ska lämna YWAM snart och jag tittar
tillbaka på vad jag har fått vara med och göra så
inser jag att jag verkligen gjort det som Jesus bad
oss att göra innan Han steg upp till himlen igen.
Matt 28:19-20 “Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och
den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt
vad Jag har befallt er. Och se, Jag är med er alla
dagar intill tidens slut.” Jag har fått lärjungaträna
människor från så många olika länder och
tillsammans har vi gått till ännu fler länder och visat
fler människor vem Gud är och hur vi kan leva våra
liv till Hans ära. I år fick vi till och med döpa en av
våra elever, Marissa, eftersom hon kom till tro på
Jesus under DTSen. Gud hade mirakulöst fört henne
till vår skola utan att hon egentligen visste vad som
skulle hända och där fick hon möta Jesus för första
gången.

Marissa, Alissa, Karman, Sarah, Lea, Audrey and Justine.
Mina hjältar, mina elever, mitt outreach team, mina vänner, min glädje.

ISRAEL.
Mina tre höjdpunkter i Israel var att prata med unga
israeler om Messias på gatorna i Jerusalem, att åka
till Boombamela New Age Festival i Eilat i södra
Israel och att träffa Tali, en prostituerad kvinna i Tel
Aviv. På alla dessa ställen och i alla dessa möten fick
vi berätta så mycket om Jesus och genom praktiska
och kreativa uttryck visa Hans kärlek. När jag
hittade Tali liggandes utslagen på gatan, fick jag be
för henne och låta henne veta att hon är Guds
dotter och Han inte ser ner på henne utan Hans
armar är öppna för henne. Hon lyssnade så intensivt
och Guds närvaro var så stark och jag kände hur
mina ord verkligen gick rakt in i hennes själ och inte
bara i hennes tankar. På Boombamela festivalen fick
vi studera profetior om Messias från Gamla
Testamentet tillsammans med ett gäng unga
israeliska killar och vi märkte att de verkligen ville
veta varför vi tror att Jesus är Guds Son.
ETIOPIEN.
Det var en stor kontrast att komma från ett så rikt
land som Israel till Etiopien. Vi bodde med 22 barn
på YWAMs barnhem vilket definitivt var en höjdpunkt. Alla med helt otroliga historier om hur Gud
har räddat dem från väldigt otrevliga situationer och
gett dem detta nya hem. Vi hade Bibelstudier och
annan undervisning med dem ett par kvällar varje
vecka och många av dem lärde sig bland annat att
höra Guds röst för första gången. En annan höjdare
var vår sista arbetsdag i Etiopien då vi fick se tre
män komma till tro på Jesus. De var alla hemlösa
och vi hade besökt dem ett antal gånger under bron
där de bor och gett dem mat och Biblar och sällskap.
MER BILDER PÅ MIN BLOGG.
Det finns vissa saker som man bara
kan förklara genom bilder. Därför
har jag lagt upp fler bilder från
Israel och Etiopien på min blogg
så om du vill titta på dem och få
mer av en känsla av vad som
hände på outreachen så gå gärna
in där och titta.
www.springishere.wordpress.com

FRAMTIDA PLANER. (om Herren vill)
Jag har en väldigt innehållsrik sommar framför mig.
Den 18e juli lämnar jag YWAM Pismo Beach och
reser hem till Sverige för att gifta mig med Robert
den 13e augusti. Förhoppningsvis åker vi sedan på
en bröllopsresa och efter en kort visit i USA för att
fira vårt giftermål med hans släkt åker vi till
Mozambique för att jobba med Iris Ministries. (Ni
kan läsa om organisationen på deras hemsida:
www.irismin.org). Robert har tidigare gått deras
Harvest School men eftersom jag inte gjort den
skolan ännu så är det vårt första steg så att vi
sedan kan bli staff. Skolan börjar den 3e oktober
och är tio veckor lång. Som ni kanske vet så känner
vi att Gud kallar oss till att jobba med de fattigaste
av de fattiga och med människor i sexindustrin. Och
vi planerar att använda företag och affärsvärlden
som vårt verktyg för att nå ut till dem. Vi vill kunna
ge folk möjligheten att själva ta sig ur fattigdom och
samtidigt visa dem vem Jesus är. Men innan vi ger
oss in i allt detta så tror vi att det skulle vara smart
att lära oss att arbeta och tjäna Gud
tillsammans. Och inte minst att lära oss att leva i ett
tredje världen land tillsammans som gifta. Iris
Ministries uppmuntrar olika kreativa sätt att
missionera, t.ex. genom företag och Robert har
kontakter där som precis har börjat starta företag i
Mozambique.Vi hoppas kunna hjälpa dem med det
och därmed få erfarenhet själva hur det är att ha
ett företag i ett land som Mozambique. Därför har
vi valt att börja vårt äktenskap med att arbeta med
Iris. Vi vet alltså inte exakt vart Gud kommer att ta
oss genom vår tjänst inom Iris Ministires men vi litar
på att Han kommer att beätta för oss i Hans timing.
Vi se fram emot allt detta nya med stor glädje och
spänning. Gud är verkligen värt allt vi har.
			
Be gärna för
			 bröllopsförberedningar och
			
för vägledning för våra
			
framtida planer.

