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Guds frid käre medarbetare

S

å har då ännu en månad passerat och det
är dags att sätta sig ner och skriva några
rader till er som genom förbön och gåvor
stödjer missionen och dess arbete. Inledningsvis
vill jag skicka med ett ord ifrån 2 Korintierbrevet 4
där Paulus skriver om att Guds väldiga kraft skall
få bli synlig i våra liv, i våra kroppar. Alltid, skriver
Paulus ”bär jag med mig i min kropp den död som
Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt
i min kropp.” Vi är vittnen som genom våra kroppar
frambär Jesu död för att Jesu liv skall bli synligt.
Så här i början av detta brev vill vi tacka er alla
för de gåvor vi tagit emot under den gångna perioden. Tack för er trofasthet och er givmildhet. Vi
känner stor tacksamhet för det som varje månad
kommer in till missionen i form av gåvor.
Det här nyhetsbrevet blir lite annorlunda. Anledningen till detta är den förändring vi denna månad genomför på inbetalningstalongen. Förhållanden och omständigheter förändras hela tiden
och vi vill att den verksamhet vi bedriver skall vara
relevant och tydlig. Som missionsorganisation
möter man hela tiden olika behov, men inser det
omöjliga i att finnas med i allt. Därför känns det
viktigt att försöka tänka långsiktigt utan att för den
skull låsa fast sig för tid och evighet. Men först,
innan vi går närmar in på detta, vill jag dela några
spridda tankar från Guds ord.

Om att våga lita på Jesu ord
För en tid sedan lyssnade jag till undervisning från
Lukas 5. Sedan dess har texten om fiskfångsten
levt med mig. Så utifrån Lukas 5 vill jag försöka dela
några korta tankar omkring denna text. I den här
texten möter vi Jesus som, vid randen av Gennesarets sjö, börjar undervisa folket som samlats där.
Av texten förstår vi att det fanns mycket människor
samlade, då Jesus tillslut får ta sin tillflykt i en fiskebåt. Båten tillhörde Simon som mycket snart skall
göra en mycket märklig upplevelse. En bit från land
börjar så Jesus att undervisa folket. Många skulle
nu bli vittnen till det som sker här efter. Jesus ber

Simon att ro ut på djupt vatten. Där uppmanar han
Simon att kasta ut nätet på nytt. Men Simon, som
säkert var en mycket duktig fiskare, går i svaromål
med orden: ”Mästare, vi har hållit på hela natten
utan att få någon fångst. Men eftersom du säger det
skall jag lägga ut näten”. Därefter fortsätter texten
med orden: ”Och de gjorde så…” Nu händer det
som måste fått Simon att minst sagt häpna över hur
allt förändras i ett ögonblick. Efter att ha fiskat en
hel natt, säkert trötta efter allt slit, läser vi följande:
”…och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var
nära att brista, och de vinkade åt sina kamrater i
den andra båten att komma och hjälpa till. De kom
och man fick så mycket fisk att båda båtarna höll
på att sjunka.”
Bibeltexten låter oss inte veta vad Jesus undervisade folket om innan den stora fiskfångsten
tog sin plats i historien, men kanske var det en
undervisning där Jesus nu på ett mycket praktiskt
vis omsätter sin undervisning i praktiska handlag. Som sagt vi kan inte veta. Men jag tror att
det finns någonting betydelsefullt och viktigt att
ta lärdom av i det som sker. Visst känner vi igen
oss i hur Simon reagerar. Vi, precis som Simon,
börjar ifrågasätta Guds tilltal. Vi gör precis som
Simon. Vi säger: ”Men Herre, vi, jag har ju…”.
Och så börjar vi argumentera och ifrågasätta det
Gud vill säga till oss, även om det Gud verkar vilja
säga oss, går emot allt mänskligt förnuft och logiskt tänkande, också ibland det sunda förnuftet,
är det kanske just det Gud säger till oss han vill
att vi skall göra. Simon säger någonting oerhört
betydelsefullt. Han säger: ”Men eftersom Du säger det…” Detta tror jag är en av nycklarna till att
få uppleva det övernaturliga, det som inte kan
förklaras eller med mänskligt förnuft förstås, men
som i Guds rike är fullständigt normalt; att Guds
förmåga går långt utanför vår egen, och att Guds
handlande ibland inte har så mycket att göra med
ett mänskligt resonemang. Av Simons reaktion att
döma förstår vi att han tog lärdom av det han fick
uppleva. Det som här efter sker kommer att under
några år vända upp och ner på Simons liv, då han
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EEBC – Östeuropeiska Bibelskolan
På talongen finns också Östeuropeiska Bibelskolan.
Samarbetet med skolan har under de senaste åren
fördjupats. Framgent hoppas vi kunna presentera
ett medieprojekt vi ser som positivt och vikigt.
Samtidigt är det viktigt att också ge ett stöd till
skolan som möjliggör dess fortsatta existens. Om
du önskar stötta skolan kommer pengarna fördelas
mellan att ge stöd till elever som går på skolan,
men också till stöd för att kunna ge skolan generell
ekonomisk stöttning. Behoven är stora, och som
organisation kan vi inte lösa hela den utmaningen.
Men, vi vill ändå försöka ge det stöd vi kan.

på Jesu uppmaning lämnade sina nät för att bli en
människofiskare. Simons lydnad ser vi effekterna
av än idag. Där Guds ord predikas, blir människor
frälsta.
Därför behöver inte vi vara rädda när Gud kallar
oss att vara människofiskare. Jesu ord till Simon
är också ord riktade till oss. Jesus säger: ”Var inte
rädd”. Vi behöver inte vara rädda. Jesus kärlek fördriver all fruktan, all rädsla. Vi är fullkomligt trygga
tillsammans med Jesus. Han omsluter oss, leder,
bär och tröstar oss genom livet. Därför borde vi
våga tro, lita till och handla efter de ord som Jesus
talar till oss när Han säger: ”från denna stund skall
du vara människofiskare”. Gud välsigne dig i din
uppgift, hur den än ser ut, var du än befinner dig.

Inte minst eftersom vi tidigare försett skolan
med radiostudion. Vi upplever denna gren av skolans arbete som betydelsefullt och vikigt, då den i
första hand vänder sig till unga människor som vill
arbeta med media inom den kristna världen. I allt
större utsträckning väljer den unga generationen
att ”leva” sina liv på Internet och vara ”uppkopplade” som det heter. Det är där man spenderar allt
mer tid, genom att söka information och finnas
bland olika sociala medier. Som kristna har vi ett
ansvar att finnas också där. Därför är det oerhört
betydelsefullt att vi ger av våra resurser för att
möjliggöra en offensiv satsning på detta område.
Skolan behöver också anställa mer personal för
att kunna arbeta långsiktigt. Men då skolans resurser är begränsade känns det som FTM-Mission
kan göra en skillnad på detta område. Man kan
se vårt engagemang här som en förlängning av
det ekonomiska underhåll vi sedan länge erbjudit
pastorer, men som nu delvis riktas till ett lärosäte
som skall skickliggöra unga människor för tjänst i
Guds rike.

Förändringar på inbetalningstalongen
Som uppmärksam läsare har du säkert noterat att
det skett en förändring på plusgirotalongen. Under
en tid har vi känt att det är dags för en förändring
av vår talong. Vi har också låtit notera att fler av er
gör små egna noteringar om vart gåvan skall gå.
Detta har också bidragit till att vi velat göra den här
förändringen. Vi vill att talongen skall spegla den
verklighet vi möter. Många saker har förändrats
genom åren och vi vill leva med i den förändringen.
Nedan följer nu en liten genomgång av hur vi tänker
oss framtiden med utgångspunkt från talongens
utformning.
Löftenas Barn
En av nyheterna är att vi fört upp Löftenas Barn på
talongen. Det arbete som utförs på Löftenas Barn
vänder sig till unga människor som kommer från
hopplöst fattiga förhållanden. Romernas situation
blir allt mer ansträngd. Därför vill stödja ett arbete
som vänder sig till dessa familjer. Vi har också
noterat att allt fler också skriver dit Löftenas Barn
på talongen.
Vi kan se att det arbete som läggs ner för att nå
dessa unga människor så sakta börjar ge resultat.
Det har visat sig vara svårt att vinna dessa barns
förtroende, vilket gör arbetet svårt och oerhört utsatt. När jag reser till Oradea försöker jag att besöka Löftenas Barn. För varje besök ser jag små
förändringar i arbetssätt, men också i hur barnen
beter sig mot de vuxna och varandra. Denna positiva förändring påverkar inte bara barnen utan
också de hem varifrån de kommer. Det är bara genom att komma till Löftenas Barn som de blir berörda av en villkorslös kärlek. Av Jesu kärlek. Bara
det kan förändra omständigheter och förhållanden
som mänskligt sett uppfattas som hopplösa. Därför vill vi stötta detta arbete.

Storsamling på Löftenas Barn. Man sjunger både
sånger på romani och på rumänska tillsammans
med barnen. Det kristna budskapet i sångerna är
tydligt.
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Tonårshuset och gatubarnen
Eftersom vi nu officiellt avslutat byggnationen av
Tonårshuset upphör vi också med att aktivt samla
in medel till detta ändamål. Men det innebär inte att
vi slutar stödja arbetet som Caminul Felix bedriver.
Vi vill fortsättningsvis stödja både det reguljära
arbetet, men också de kostnader som berör nya
barn som räddas från olika institutioner eller sjukhus. Vi vill på nära håll följa detta arbete och där
vi kan förmedla hjälp till olika insatser. Här finns
fortfarande mycket kvar att göra och det är för oss
naturligt att fortsätta ge vårt stöd till detta arbete.

det finns ekonomiska förutsättningar att ge pastorn
lön. Mot den bakgrunden kommer vi göra en del
omfördelningar av stödet till pastorer. I början av
nästa år kommer vi att presenter denna gren lite
närmare. I Rumänien är situationen svår, många
pastorer tjänar i flera församlingar samtidigt. Det
kan vara ända upp till en handfull församlingar som
delar på samma pastor. Här känner vi att vi kan göra
skillnad genom att ekonomiskt stötta framförallt
unga pastorer som leder nystartade församlingar,
men som inte får någon lön, eller har en mycket
anspråkslös lön. Fortsättningsvis kommer vi att
stötta pastorer även i Polen, men behoven är mer
påtagliga i Rumänien, därför vill vi göra den här
förändringen. Framöver kommer vi att återkomma
till den här grenen av vårt arbete då vi kommer
presenterar den lite mer genomgripande. Fram till
dess löper stödet på som det har gjort tidigare.

Tryckning av Biblar och Nya
Testamenten
Mycket har förändrats i de länder vi arbetar. Under
många år var länderna stängda och möjligheterna
att få tag i en egen Bibel var svår, för många omöjlig.
På vårt kontor har vi kopior på handskrivna Biblar
som vittnar om en tid som få av oss upplevt. Där
viljan att äga en egen Bibel var så stark att man
lät den enda Bibel som fanns ”vandra runt” bland
husen för att kunna skrivas av. I flera av länderna
var innehav av en Bibel förenat med fängelse. Idag
är situationen en annan. Idag råder religionsfrihet,
tillgängligheten är enorm. Att äga eller köpa en egen
Bibel är idag möjligt i de länder vi arbetar. Behovet
att från väst förse dessa länder med Biblar eller
kristen litteratur är inte längre aktuell. Därför har vi
också valt att ta bort den grenen av vår verksamhet
på vår talong, eftersom vi i allt mindre utsträckning
arbetar med detta.

Åter till Rumänien
Under oktober månad kommer jag att resa ner till
Rumänien igen. På schemat denna gång står, vid
sidan av mycket annat, en vecka av undervisning
på Bibelskolans medieprogram. Under en vecka
kommer jag undervisa skolans medieelever i ämnet radioproduktion. Det skall bli roligt, men också
krävande att undervisa. Med på resan, förutsatt att
allt går i lås, kommer en god ”radiovän” från vår
församling att komma med. Han heter Crachiun
och var med då vi byggde upp radiostudion. Han
kommer hjälpa till med undervisningen, och är en
god tillgång inte minst med språket, då han ursprungligen kommer från Oradea.

Underhåll till pastorer och evangelister
Under många år har vi ekonomiskt stöttat pastorer i
olika länder. Framför allt har hjälpen riktats till Polen.
Under en tid har vi känt att vi skall göra förändringar
på detta område. Inte minst för att några av de
pastorer vi stötta nyligen gått i pension. Den ekonomiska situationen i Polen har också blivit bättre.
Flera pastorer tjänar idag i större församlingar där

Moldavien – Dagligt Bröd
Kanske undrar du, med anledning av förändringen
på talongen, varför Moldavien inte finns med. Beträffande Moldavien har vi ännu inte fattat något
beslut om att regelbundet stödja det arbetet. Vi
vill först och främst ”ro iland” det projekt vi står i,
att iordningställa bageriet. På talongen finns två
tomma fält. Där kan man alltid själv fylla i vad man
vill att pengarna skall gå till. Önskar du ge en gåva
till arbetet i Moldavien förmedlar vi självfallet gåvan
du givit dit, även om vi ännu inte fattat beslutet att
stödja det på regelbunden basis. Vi vill skynda i
lagom takt och det är på inget vis omöjligt att också
Moldavien kommer att finnas med som en av de
mer eller mindre fasta mottagare vi önskar stödja.
Det är viktigt att den hjälp vi ger också i detta avseende är den bästa hjälpen. Framförallt är det vikigt
att det är rätt sorts hjälp vi ger. Från missionens sida
kommer det att bli åtminstone en resa till Moldavien
då det nya bageriet tas i bruk. Vid detta tillfälle vill
jag höra mig för på viket sätt vi bäst kan vara en
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Emanuela behöver nya proteser
Månadens projekt berör en flicka vid namn Emanuela. Emanuela är en flicka vi hjälpt vid ett tidigare
tillfälle. Nu är situationen sådan att Emanuela vuxit
ur sina proteser och är i behov av nya. När Jaco
frågade om vi kunde tänka oss att hjälpa familjen
med kostnaderna för nya proteser, ställde vi oss
positiva till det eftersom hennes familj står utan
möjlighet att ge henne dessa nya proteser. Sedan
tidigare vet vi att denna gren av vårt arbete ligger
många varmt om hjärtat. Därför går en vädjan ut till
er som tar del av våra nyhetsbrev och som stödjer
arbetet, att ännu en gång hjälpa familjen. Bilagt
detta nyhetsbrev finner du information om hennes
situation. Emanuela lider också av en ovanlig blodsjukdom som försvårar hennes situation ytterligare.
Den medicin hon skall ta regelbundet är mycket
kostsam och innebär stora kostnader för familjen.
Under den senaste tiden har familjen inte kunnat
köpa denna medicin, varför Emanuelas situation
förvärrats ytterligare. Detta har lett till att ytterligare
delar av hennes ben amputerats bort. Tack för er
villighet att hjälpa familjen och deras flicka.

Vårt dagliga bröd. En kvinna som fått ta emot ett av
de bröd som bakas i bageriet.

tillgång för församlingen där. Därför avvaktar vi
något med att föra upp dem på vår talong. Men,
åter igen, behoven är enorma, så din gåva, om du
väljer skriva Moldavien eller Dagligt Bröd, kommer
naturligtvis att gå till detta ändamål.
I dagarna har jag skrivit till pastor Igor och bett
honom genomföra en del förberedelser för att vi
skall kunna komma igång med de förändringar
som kommer göras i bageriet. Så snart vi genomfört dessa förberedelser och vet att vi också har
de resurser som behövs, kommer vi att gå igång
med uppförandet av det ”nya” bageriet. Vi vill inte
vänta längre än nödvändigt, men samtidigt är det
viktigt att vi genomför förändringen på ett sätt
som stör den dagliga produktionen så lite som
möjligt.

Avslutning
Detta nyhetsbrev har så här långt innehållit en hel
del information. Vi tycker det är viktigt att hålla
alla er som stödjer arbetet underrättade om vad
som händer på missionen och hur våra tankar går.
Vi vill tänka framåt och vara offensiva i det vi åtar
oss. Att de förändringar vi gör i slutändan gör oss
mer effektiva. Innan jag avslutar denna månads
nyhetsbrev vill vi förmedla ytterligare en liten, men
nog så betydelsefull, nyhet. Från och med nästa
månad kommer det finnas ytterligare en medarbetare här på missionen. Det är glädjande för oss,
och i synnerhet för undertecknad, att få välkomna
Maria Lindberg, min hustru, in i missionens arbete.
Maria kommer att tillsammans med Ulla ansvara för
administration och tackbrev och en del allmänna
uppgifter här på missionen. Maria kommer till att
börja med att arbeta en dag i veckan. Till dig som
läser, tack för att du tog dig tid att läsa, var välsignad och på återhörande. Hör gärna av dig om det
finns frågor eller du önskar hjälp i förbön.

Födelsedagar och andra
bemärkelsedagar
I samband med att projektet Dagligt Bröd presenterades har några hört av sig med önskan om
att, istället för att få presenter, ge pengar till detta
projekt. Detta gör oss självfallet mycket glada.
Kanske är det så att fler går i samma tankar?
Skulle så vara fallet, hör gärna av dig så hjälper vi
dig att ta fram ett enkelt material som förklarar vart
pengarna kommer att gå. Det kan ju vara bra för
den som ger en gåva att veta på vilket sätt deras
pengar kommer att användas. På liknande sätt är
det med att skriva testamente, där vi uttrycker vår
sista vilja. Är din önskan att FTM-Mission skall stå
som en av mottagarna så är vi tacksamma för att
vi blir ihågkomna på detta sätt. Med tacksamhet
tar vi emot en sådan önskan, med vetskapen om
att en sådan gåva kommer andra människor till del.

Tillsammans i Herrens tjänst
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