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Roberto og jeg kom i oktober hjem fra en tur til Fire and Harvest i Manila. På turen hadde vi med oss et team
av ungdomsledere fra menigheten i Filadelfiakirken i Drammen, og noen voksne. Hensikten var at de skulle
få oppleve misjon på nært hold med alt det innebar av lukter, lyder, trafikk, varme og framfor alt bli kjent
med arbeidet som gjøres i slummen.
Teamet fikk være med på «feeding», der de hadde undervisning, danset og sang med barna, delte ut mat, lekte
og gikk på hjembesøk. De fikk møte skolebarna, de sang og vitnet på ungdomsmøter og vanlige møter, fikk
være med i fengselet og opplevde å døpe 40 gutter der.

Lørdag kveld var satt av til «Thanksgiving». En fest, hvor ungdommene som er i sponsorbarnprogrammet,
sammen med de som er ferdig utdannet og har fått seg jobb, ble invitert. Teamet ble kjent med fadderbarna
og fikk høre litt fra livet deres. Det var sang og selvfølgelig mat. Jeg syntes det var utrolig flott å treffe mange
av de unge som begynte i sponsorbarnprogrammet som 4-5 åringer og nå er voksne og har fått et nytt liv og
nye muligheter. En av dagene fikk de være med på et filippinsk kulturshow, som de ansatte og førskolen
hadde ansvaret for.
Selvfølgelig ble det tid til en hel dag med shopping på et av Asias største shoppingsentre også.

Roberto hadde reist en uke før resten av oss, da han skulle være med på en spesiell tur til Mangyan-folket i
Mindoro. Dette er mennesker om bor i fjellene og ikke har omgang med folk utenfor sin egen stamme. Flere
av de ansatte har gått sammen og dannet et «Tribal Outreach-team» for å nå unådde stammer med hjelp og
bibelundervisning.

Vi lar Roberto fortelle: Det var vanskelig å komme seg dit. Vi kjørte først bil i 12 timer, så gikk vi i 6 timer
til fots i bratt stigning oppover i fjellene. Vi hadde med oss tung bagasje, siden vi hadde med mat, klær, sko
og kokekar som vi skulle dele ut. Det var en hard tørn, og det skal god fysikk til for å tåle en slik klatretur og
like fullt ha krefter igjen til å drive misjon når man kommer fram.

Ingen i stammen har gått på skolen og de
kan ikke skrive eller lese. De har sitt eget
språk, og mange av dem har knapt med klær
på seg. De planter ris, bananer og rotfrukter
som de spiser og bygger seg små hus av
bambus. Mangelen på muligheter for
skolegang holder dem fast i fattigdommen.
Deres situasjon og måten de lever på gjør at
de diskrimineres og gjøres til latter av folk
som bor i lavlandet. Særlig går dette ut over
barna, som vokser opp uten selv de mest
fundamentale muligheter. De er helt
uvitende om verden på utsiden av stammen
og de har nærmest ikke hørt om skole og
utdannelse.
Tiden vi hadde sammen med dem ble brukt
til å stelle sår, klippe håret deres, som var
fullt av lus, og undervise dem i hygiene. Vi
ga dem klær og sko. Vi hadde med ris og
lagde mat til alle. Et 20 meter langt «bord»
av bananpalmeblader ble lagt ut på bakken
og fylt med mat. I løpet av noen minutter
var all maten spist opp.
Men det viktigste var at vi fikk samlet både
barn og voksne og forkynte evangeliet om
Jesus til dem. De var svært åpne og tok imot
budskapet. Teamet fra kirken kommer til å
reise tilbake dit, og vår drøm er at vi etter
hvert kan etablere en menighet der, samt
starte en skole for barna.

Jeg heter Joan Nogales, er 21 år gammel, og jeg var et av fadderbarna i Fire and Harvest. Jeg
vokste opp som enebarn sammen med moren min som er eneforsørger. Vi levde et enkelt liv
og noen ganger hadde vi ikke penger. Mamma jobbet hardt for å klare våre daglige utgifter og
for å sende meg til skolen. Hun jobbet som hushjelp, vasket klær for folk, feide gater og
hadde mange andre enkle jobber. Hun startet å jobbe om morgenen klokka 03:00 til sent på
kvelden for å tjene penger til regninger, husleie, mat og skole. Hun har virkelig jobbet hardt
og jeg er supervelsignet og stolt over å ha en mor som henne. Hun gjorde alt for å støtte meg.
Og så kom vi i kontakt med Fire and Harvest.og jeg fikk være med i fadderbarnprogrammet
deres. Det ble til stor velsignelse for oss.
Jeg fikk erfare at studentlivet ikke var så lett, fordi du virkelig trenger å studere hardt ellers vil
du ikke klare alle fagene og må starte om igjen.
Da jeg var på college, måtte jeg budsjettere pengene mine nøye. Jeg har opplevd å dusje uten
såpe eller sjampo. Noen ganger spiste jeg ikke hele dagen bare for å få ekstra penger til de
uventede utgiftene i skolen, som fotokopi av leksjonene osv. Andre ganger har jeg fått spise
hos venner da jeg ikke hadde penger til å kjøpe mat. Jeg har hatt lyst til å gi opp mange
ganger, men da har Gud hjulpet meg så jeg har blitt sterk og klart å fortsette skolegangen.
Takket være støtten og de månedlige lommepengene fra fadderbarnprogrammet så gikk det
bra. Jeg har så mye å takke både dem og fadderen min for.
Nå er jeg ferdig utdannet og fikk jobb rett etter eksamen. Jeg jobber nå som Marketing
Associate. Jeg er stolt over at jeg har klart det til tross for alle motgangene jeg har vært
gjennom. Fire og Harvest forandret virkelig livet mitt, jeg ble kjent med Jesus, jeg fikk mange
flotte venner, en god og velsignet kirke. Derfor takker jeg Gud for alle de gode menneskene
som hjalp meg.
Jeg er velsignet, Gud forlater meg aldri, Han veileder meg og Han gir meg alt jeg trenger.

ER DU IKKE FADDER?
Bli med da vel…… Ikke alle barn har like store muligheter til å lykkes i livet. Som fadder betaler
du kr.250,- i måneden og er med på å gi et barn framtidsmuligheter. De får skolegang og
helseoppfølging. Uten dette er det vanskelig å komme seg ut av fattigdommen.
Hjelp oss å bryte denne sirkelen av fattigdom. Det nytter. Vi har bevisene. Det er alltid behov.
Vi trenger deg som kan stå med oss i arbeidet. Har du lyst til å være med, så er vi glad om du
tar kontakt med oss slik at vi kan sende deg mer utfyllende opplysninger.

OBS! OBS! VIKTIG INFO!
Nå nærmer det seg JUL! Har du lyst til å gi en julegave til fadderbarnet ditt
bør du overføre pengene i god tid. Da får vi gitt beskjed ut og de kan kjøpe
gaven. Husk å skrive «Julegave» på innbetalingen.
Er du ikke fadder, kan du gi en ekstra gave til arbeidet generelt.

Følg oss gjerne på Facebook: Fire and Harvest Ministries Inc.
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