En julhälsning från Victor Holm
Jag är inte en av de missionärer som kan hälsa från ett varmt land utan snö långt borta med exotiska
frukter. Jag befinner mig i Sverige och upplever en jul som de flesta av er antagligen. Jag bor och
utgår från Eksjö på det småländska höglandet. Men jag hoppas hälsningen kan värma ändå!
Jag har nu jobbat som anställd inom Svenska alliansmissionen i snart fem månader, det innebär att
jag både är en av de yngre och nyare på den internationella spelplanen. SAM satsade våren 2017 på
ett nytt projekt inom företagande och odling. Det är både utmanande och spännande men också
rätt i tiden enligt mig.
I augusti startade min anställning med en rivstart, en resa ner till ett av projekten i mellanöstern för
uppföljning, utveckling och coaching sedan en längre period i Sverige för att förbereda, planera och
fundera inför framtiden. I slutet av november var det åter dags för en resa som var lyckad.
Vi har under hösten startat upp ett nytt projekt i ett annat land i mellanöstern regionen som jag inte
kan besöka av säkerhetsskäl. Tack vare teknikens under kan jag utföra en hel del arbete från Sverige
och coacha mina medarbetare nästan vart än de befinner sig på vår jord, det är såklart mycket
utmanande att jobba på det här viset med språk och kultur barriärer. Det finns också utmaningar när
det gäller de praktiska momenten att inte själv kunna visa med händerna på plats, men med mycket
nåd så hoppas jag att vi kan bygga på Gud rike tillsammans med våra medarbetare som är på plats.
Senaste veckorna har varit spännande på så vis att nya kontakter har dykt upp, ännu en man i
mellanöstern regionen och en i Mocambique har hört av sig och samtal har påbörjats om vad de har
för drömmar och visioner. Var med och be för urskiljning, vilka de är, motiv och hur vi kan hjälpa
dem att nå framgång.
Framgång skall alltid vara i ljuset av Guds rike.
Låt mig börja med ett bibelord från Jesaja;
När vi bygger företag är inte min målsättning att bara den som arbetar eller driver det ska ha
framgång. Den framgång som företaget har bör spilla över till flera så som människor i samhället eller
staden som företaget finns i får del av framgången. Till och med till fördel för landet.
Det kan såklart ta olika lång tid och det är en stor vision. Vi vet ju att det finns bibliska principer som
säger att Gud börjar i det lilla. Så som senapsfrö, att det växer upp och blir till skydd för fåglarna.
Skulle inte ett företag kunna vara det där senapsfröet som blir till nytta för människor?
Som jag nämnt så har vi en handfull projekt med olika status just nu. De ser olika ut med olika
förutsättningar. Jag hoppas och ber att Gud sak leda arbetet för att Hans namn ska bli känt, var med
du också!
Under våren kommer jag att studera vid ALT ett program som heter PROMIS, Programmet för
mission och interkulturella studier. Samtidigt ska jag försöka upprätt hålla de kontakter vi har med
medarbetare men mina resor kommer bli färre.
Så här tillslut vill jag tacka er, att ni finns där konkret och ber för mig och arbetet vi står i. Ni är en
otroligt viktig del av arbetet! Jag hoppas kunna komma med nyhetsbrev med jämna mellanrum nästa
år, så att ni kan följa arbetet närmare. Min förhoppning är också att kunna möta er under nästa år i
er församling eller på annat håll!
God jul och gott nytt år!
//Victor Holm

