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Fra husmenigheten i
Bamako. Thomas Magadji
er mannen med briller,
like til venstre for søylen i
bildet

Kjære medarbeidere i Guds innhøsting
Den nye direktøren for arbeidet i Mali ble presentert i forrige nyhetsbrev. Han har skrevet et brev til
menighetene som støtter Mali. Brevet er oversatt fra fransk av Stina Neergård:
Jeg er glad for å kunne skrive dette brevet til dere. Først vil jeg gjerne presentere meg. Jeg er Thomas
Magadji, fra Kamerun. Jeg er gift med Madeleine og har tre store barn. I desember gikk jeg inn i
stillingen som direktør her i Mali. Jeg takker Gud for dette kallet og for muligheten til å fortsette
arbeidet som ble startet av norske misjonærer i 1986.
Her er noen nyheter fra arbeidet vårt. Det går bra med de to menighetene i sentral-Mali. Vi har én
misjonærfamilie som fortsatt bor i dette sikkerhetsutsatte område. Landsbyutviklingsprosjektet vårt,
som også har aktiviteter i de mest utsatte områdene, blir satt stor pris på av lokale myndigheter. Da jeg
nylig besøkte dette området og møtte representanter fra myndighetene sa de følgende:
«I årene som er gått siden 2012 har alle andre organisasjoner som jobbet i vår region trukket seg ut. Det
er bare dere som er igjen. Vi er dypt takknemlige for det dere gjør for å bedre livsvilkårene for
befolkningen her, og særlig for arbeidet dere gjør for å bekjempe kjønnslemlestelse av jenter».
Jeg vil gjerne dele to erfaringer med dere, opplevd i løpet av mine første måneder i Mali. Den første
erfaringen handler om betydningen av godhet. Sikkerhetskrisen i Mali har ført til at mange
internflyktninger kommer til hovedstaden. Jeg har vært på to besøk til flyktningeleirer som vårt
diakonale arbeid støtter. Misjonen har bidratt med mat, klær og skolesaker. Det var rørende å se hvor
takknemlige de var. Det lærer meg noe om kjærlighet. Vi trenger alle å bli tatt imot. Jesus selv var
flyktning i Egypt. Nestekjærlighet gjør at vi kan få bety noe for andre. Det misjonen gjør for å trøste og
hjelpe barn som er foreldreløse på grunn av terrorhandlinger i nord-Mali er det faktisk like mye dere
som gjør, selv om dere er i Norge.
Den andre erfaringen jeg vil dele er møtet med de kristne fulaniene i Bamako. Midt i prøvelsene
fortsetter Gud sitt arbeid. Nettopp det at koronapandemien la begrensninger på hvor mange som kan
møtes, åpnet muligheten seg til å starte en huskirke i Bamako. Menigheten består av tre fulani-familier,
to studenter som er fulanier og tre misjonærfamilier. Denne erfaringen har lært meg at ingen
omstendigheter kan stanse Guds misjon i verden. En annen konsekvens av koronapandemien og

urolighetene er at flere fulanier har trukket sørover i landet. Mange som var for langt unna, som var
glemt og unådde er nå innenfor rekkevidde for oss. Konsekvensen er at vi trenger flere misjonærer.
Kjære norske venner, jeg sier som Paulus: La oss ikke bli trette av å gjøre det gode!
Jeg vil avslutte dette brevet med å be dere fortsette å be for oss, spesielt om flere misjonærer og om
fred i landet.
Tusen takk for all støtte dere gir oss, både økonomisk og åndelig. Må Gud velsigne dere med fred og
glede!
Vennlig hilsen Magadji Thomas
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På denne siden er det også nylig oppdaterte
ressurser til menighetsavtalen: Brosjyre,
plakat til infoskjerm, bønnekort,
powerpoint-presentasjon med mer.

NMS har ekstra ressurser til aksjonen
tilgjengelig på nms.no/sammen
Aksjonen gjennomføres i tiden mellom Kristi
himmelfartsdag 13. mai og St Hans 23. juni

Hva gjør vi i Mali?
I Mali retter arbeidet seg i hovedsak mot fulaniene, et nomadefolk med en sterk og stolt
tradisjon. Vi har fokus på å formidle Jesu ord og gjerning på en forståelig måte som ligger
tradisjonen nær og bruker tid på å bygge relasjoner til enkeltpersoner for å skape tillit og
respekt. I vår måte å arbeide på ønsker vi å ta hensyn til alle sider av menneskers behov.
Derfor er vi også engasjert i kampen mot omskjæring av unge jenter og i andre
diakonale prosjekt

