FTM-Mission

EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Tranås den 10 februari 2011

Guds frid!

S

å har vi då lagt årets första månad bakom
oss. Dag läggs till dag, månad till månad och
år blir till år. Plötsligt inser man att man inte
riktigt tycker sig hinna med i svängarna. Om det
är ett åldertecken eller inte kan vi ju lämna därhän.
Men fort tycks det i alla fall gå.
Inledningsvis, tack för din gåva och dina förböner, dessa är ett fantastiskt stöd i arbetet och
betyder att vi kan fortsätta det verk Gud kallat oss
till. Vi känner oss, genom mångas förböner, burna
i det arbete vi efter bästa förmåga försöker att
göra. En inte så lätt uppgift alla gånger, men vi vet
att Gud alltid står vi vår sida, på samma sätt som
han står vid din. Troget är Han vårt stöd och vår
tillflykt. Det är gott att veta att kallelsen står fast
och att bönernas bro är en ”bro” som bär genom
alla livets skiften. Bönen är en fantastisk tillgång,
en källa till tröst och glädje, till uppbyggelse och
till hjälp i livets alla skiften. I med som i motgång.
De stunder livet känns svårt och motigt, de dagar
vi lever våra liv i motlut, vet då att bönen är den
bro som lyfter oss och som innesluter oss i Guds
famn. De dagar vi inte själva orka forma vår bön
är Psaltaren den bönbok vi får återvända till, en
oerhört rik källa att ösa ur. Gud har alltid sitt öra
vänt mot oss, snar till att lyssna till vår bön och
våra rop. En vän i nöden är han väl beprövad. En
klippa, en borg ett fäste. Gud är en Gud som aldrig vacklar, som står fast vid sitt beslut att aldrig
överge oss, lämna oss i sticket. I Psalm 34 skriver
David i den femte versen ”Jag sökte Herren, och
han svarade mig.” Det är inte en bildstod eller ett
beläte vi tillber utan en Gud som svarar oss och
som möter oss i vår nöd och utsatthet. En Gud
som samtidigt har förmågan att glädjas med oss.
Vi tillbeder en levande Gud som i Kristus Jesus
blivit som en av oss. En Gud som vänder sig till
oss och som möter oss mitt i vår brustenhet. Vi är
alltid omslutna, burna. Varje dag uppstår vi till nya
skapelser, varje ny dag är en gåva, en ny möjlighet. För Gud är ingenting omöjligt. Han är möjligheternas Gud, den som förvandlar vatten till vin,
väcker det som är dött till liv, och upprättar det
som är brutet och söndrat. Sådan är den Gud vi
tillber och lovsjunger.
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Pastorsunderhåll
Ekonomiskt underhåll av nationella pastor och
evangelister i de länder missionen är och har varit
verksam sträcker sig långt tillbaka i missionens
historia. Faktiskt ända till dess tillblivelse. Alltså
mer än 30 år tillbaka. Att ekonomiskt underhålla
pastorer har genom åren varit en betydelsefull del
i missionens verksamhet. Att det faktiskt är så, vittnar de många vittnesbörd om, vad detta stöd fått
betyda genom åren. Så här skriver Jan Cieslar, en
av de pastorer vi tidigare underhållit under många
år, men som nu gått i pension:
”När jag tänker tillbaka på de svåra åren, när vi
fick hjälp från Er, fylls mitt hjärta av tacksamhet
till er och till Herren. Under dessa år, var det
mycket svårt, ja nästan omöjligt att arbeta
med evangelium i Polen, men tackvare er hjälp
kunde vi utföra detta arbete. Allt detta gjorde ni i
rätt tid och för en mycket viktig sak, människors
frälsning. Varje dag har jag tackat Herren för er
kärlek och för den omsorg ni visat oss under
alla dessa år.”
Jan Cieslar

I detta nyhetsbrev vill vi sätta fokus på detta behov, och det faktum att det fortfarande finns stora
behov. Varje gång jag besöker Rumänien påminns
jag om det desperata behovet av pastorer. Många,
i synnerhet mindre församlingar, står utan en pastor
eller måste dela ”sin” pastor med flera andra församlingar. Församlingstillväxten är bra och många
nya församlingar startas hela tiden. Problemet är att
de inte har någon pastor eller saknar möjlighet att
kunna avlöna honom, då många av församlingens
medlemmar står utan arbete eller har en mycket
blygsam pension.
Att vara pastor blir inte heller lätt, då denne
tvingas leva med en delad håg. Att ansvara för fler
församlingar måste vara både frustrerande och
tröttande. Att dessutom, för att kunna försörja sin
familj, tvingas arbeta med ett ”vanligt” jobb, gör
inte saken lättare. Det blir helt naturligt mindre tid
och kraft över till evangeliskt arbete. I den med-
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Kvällsgudstjänst i Filadelfia No1 i Oradea, en av de större församlingarna på orten. Gudstjänsterna är
välbesökta och nya människor söker sig till församlingarna. Här spelar församlingens stora stolthet,
blåsorkestern som är ett troget inslag vid de allra flesta gudstjänster.
i månaden beroende på familjens storlek. Då är
det en lön som ligger i den absolut lägsta lönenivån. Tillsammans med bilagan finner du också en
svarstalong, där du har möjlighet att teckna dig för
ett månatligt stöd till stöd för dessa pastorer. Vi
tackar på förhand för ditt stöd. Gud välsigne dig!

Moldavien – dagligt bröd
I det förra brevet skrev vi att vi ännu inte fattat något beslut om på vilket sätt vi fortsättningsvis vill
stötta församlingen i deras sociala arbete. Efter ett
ganska långt och ingående samtal med Igor har vi
nu beslutat oss för att också fortsättningsvis stötta
dem i brödprojektet. En naturlig fortsättning kan
man tycka. Men för oss har det känts oerhört viktigt
att först komma till klarhet om var behoven är som
störst och stötta där. I samtalet med Igor framkom
det att för de människor som erhåller detta bröd är
brödet de får absolut livsuppehållande. Utan detta
bröd kommer dessa människor att gå under. Det är
den bistra verkligheten. Därför känns det angeläget
att också fortsättningsvis stötta dem med detta.
Jesu ord kommer osökt till mig om att Jesus är
livets bröd. För de människor som tar emot detta
bröd är det bokstavligen så.
Parallellt med brödprojektet har vi också beslutat oss för att försöka få tillstånd en mer regelbunden utdelning av matpaket. Detta är något som

följande bilagan har vi försökt sammanställa och
ge röst åt dem som lever mitt i detta stora behov.
Vi vill också presentera de personer vi i dagläget
stöttar ekonomiskt, samt presentera ett par nya
namn som vi gärna ser kunna få underhåll.
I fråga om underhåll till pastorer har vi tagit ett
beslut att i första hand stötta unga pastorer som
gärna arbetar i områden där det tidigare inte funnits en evangelisk församling. Stödet är också
tidsbundet för att vi skall kunna ge stöd åt fler än
en pastor. Hjälpen skall också, i de fall det är möjligt, vara en hjälp till självhjälp. Vi önskar vara ett
stöd, inte ett beroende. I första hand ser vi att vi
skall stötta dem som redan är i tjänst, men som
inte klarar sig på den lön de har utan tvingas arbeta utanför församlingen för att klara sin försörjning.
På så sätt kan vi stötta flera pastorer. I de flesta fall
handlar det om någon tusenlapp i månaden. Att
avlöna en pastor på heltid kostar från 5000 kronor
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minskat sitt stöd och funderar på att avsluta sitt
engagemang helt. Också här hänvisar man till det
rådande ekonomiska läget. Skulle detta ske, är det
mycket osäkert om verksamheten kan fortsätta i
den form den nu har. Dessutom har lokala myndigheter inte beviljat organisationen den ackreditering
man ansökt om, inte heller betalar man ut de pengar
de har blivit lovade. Myndigheterna hänvisar till
den ekonomiska krisen och att det finns andra
organisationer som bättre behöver pengarna. Från
vår sida kommer vi försöka att öka vårt månatliga
stöd, men det är långt ifrån tillräckligt för att täcka
det behov som nu finns. Med ljus och lykta söker
man nu efter nya sponsorer som kan gå in och
stötta verksamheten. Huruvida man lyckas, vet jag
i skrivande stund inte.
Personligen känner jag stor sorg inför det faktum att de kan tvingas slå igen, eller kraftigt minska ner sin verksamhet. Det i sig är att ge den onde
ett övertag han inte förtjänar. Låt oss tillsammans
bedja om en lösning på detta. Jag är viss om att
Gud kan öppna dörrar vi nu inte ser. Kanske talar
Gud till dig på ett speciellt sätt då du tar del av
detta. Hör gärna av dig till oss om du upplever det
så, får vi samtala vidare om hur vi bäst kan stötta
dem i deras arbete.

församlingen i dagsläget inte har någon möjlighet
att klara av ekonomiskt på egen hand. Matpaketen utgör ett viktigt och också ett nödvändigt tillskott till brödet. De paket som delades ut inför julen mottogs med stor tacksamhet och har öppnat
mångas hjärtan för evangeliet. Många hade svårt
att förstå hur någon annan människa så långt bort
som Sverige ville hjälpa dem, i ett land och en stad
bortglömda av en hel omvärld. För Igor har detta
blivit en stor bekräftelse på att Gud inte glömt bort
dem utan har omsorg om sin församling och människorna i denna lilla stad. Med stor förundran ser
nu församlingen hur människors nyfikenhet på
församlingen ökar. Många hjärtan har mjuknat genom utdelningen av dessa paket.
Målsättningen med matpaketen är att, först
och främst, ge de familjer som har barn ett paket. Vi vet via Igor att det är flera familjer som har
många munnar att mätta. I skrivande stund väntar
vi på ytterligare information omkring kostnaderna
för dessa paket, men också en sammanställning
på hur många familjer som det är allra mest angeläget att stötta. Självfallet är det helt avgörande
hur många det finns i familjen. Som du säkert redan noterat har vi från denna månad också lagt till
Moldavien på inbetalningstalongen, om du önskar
stötta detta också fortsättningsvis. Där kan du nu
välja hur din gåva skall användas. Kryssar du bara
Moldavien, kommer din gåva, till skillnad från de
båda andra kryssen, att gå till insatser som inte direkt har med Brödprojektet eller utdelning av matpaket att göra då behoven är så ofantligt stora,
nöden utan gräns. Vill du däremot rikta din gåva
till bageriet respektive matpaketen kryssar du i någon av rutorna. Det går självfallet att kryssa båda.
Då delas din gåva mellan dessa båda behov.

Kommande resor
Vi håller nu som bäst på att planera vårens resor. Allt
sedan vi genomförde pastorskonferensen i Polen
förra året har det funnit på mitt hjärta att åter besöka
Polen. En sådan resa kommer genomföras under
våren. Syftet med resan är att besöka de pastorer
vi fortsättningsvis vill stödja, samt att undersöka
vilka behov som finns och på vilket sätt vi i så fall
kan vara ett stöd. Likaså planerar vi för en resa till
Moldavien. Det känns spännande att få återse församlingen och med egna ögon se den förändring
som skett. Helt naturligt kommer det också att bli
en resa till Rumänien under våren, detta kan mycket
väl ske i samband med resan till Moldavien.
Olivers hälsotillstånd
Önskan har nått oss om en liten uppdatering av
Olivers situation och hälsa. Jag (Ulla) skall därför
försöka att ge en liten sammanfattning av hur
dagsläget är. Som vi tidigare skrivit har ju Olivers
hälsa försämrats under den senaste tiden. Men som
han själv säger: ”Jag mår inte så bra, men jag är
på ett fruktansvärt bra humör.” Som hans fru kan
jag intyga att det stämmer. Men som sagt kroppen
är inte så bra, vilket fått till följd att han har svårt
att gå och förflytta sig, har lätt för att ramla och så
vidare. Det är även svårt för honom att klara av en
hel del andra dagliga bestyr.

Löftenas Barn
För några dagar sedan samtalade jag med Dan
Mitra som arbetar på Löftenas barn. I vårt samtal
framgick det att man för närvarande har det mycket
tufft ekonomiskt. Huvudsponsorn har kraftigt
3

Oliver var inlagd på Neurologen i Jönköping i
höstas, då läkarna försökte att justera hans mediciner. Det är tyvärr inte det lättaste när man befinner sig i det stadium av sjukdomen som han
gör. Sjukdomen tar också mycket på hans krafter,
vilket gör att han är trött och sover mycket även
dagtid. Hans bästa stund på dagen är ett par-tre
timmar på morgonen då han går upp tidigt och
tar tillvara möjligheten att läsa Bibeln och lite ur
någon bok. Vi har också förmånen att kunna se
den kristna TV-kanalen, vilken han tittar på när
han orkar.
På grund av sjukdomens karaktär med mycket
stelhet, skakningar och ”låsningar” är risken stor
att Oliver ramlar, vilket han också gör. Det har
medfört att vi har fått ta hjälp när jag arbetar. Han
har personer som kommer och ser till honom en
gång på förmiddag och eftermiddag. På grund av
det stora behov av hjälp Oliver har, dagtid såväl
som nattetid, har vi på läkares inrådan fått anlita
växelvård, vilket innebär att han är borta en del av
månaden. Det har inte varit ett lätt beslut att fatta,
det är ju inget man vill göra, men som läkaren sa,
det gäller ju att orka.
Ja, det är inte så lätt att med några korta rader
sammanfatta situationen, men vi hoppas att det
ändå har gett en liten bild av hur vardagen ser
ut idag för oss. Avslutningsvis vill vi tacka alla er
som har bett och fortfarande ber för Oliver och
vår familj. Det betyder så oerhört mycket. Om du
orkar och kan, är vi tacksamma för dina fortsatta
förböner. Dina förböner bär oss varje dag.

för Guds kärlek. Vårt engagemang betyder oändligt mycket för församlingen, som genom vårt engagemang nu inte känner sig bortglömda utan i
ett enda slag genom missionens och din och min
medverkan blivit både sedda och bekräftade i sin
uppgift. Detta är större än vad vi kan tänka eller
förstå betydelsen av. Därför vill vi ännu en gång
rikta ett varm och innerligt tack till er alla för den
insats vi tillsammans kunnat göra för dem som lider och har det mycket svårt. Nu hoppas vi kunna
ta ytterligare ett steg och ge församlingen ett fortsatt stöd i deras arbete bland de utsatta. Har du
behov av samtal eller förbön är du välkommen att
höra av dig på det sätt du tycker passar dig bäst.

Avslutning
I detta nyhetsbrev har vi försökt lyfta fram vikten
och betydelsen av det ekonomiska underhåll av
pastorer som under lång tid varit en del av missionens verksamhet. Mycket har förändrats genom
åren, men vi inser samtidigt att denna gren av
vår verksamhet fortfarande fyller en avgörande
betydelse. Vi hoppas du skall stå med oss i den
uppgift det innebär att stödja dem i deras arbete för
människors frälsning. Detta gör du enklast genom
att fylla i den medföljande portofria talongen och
skicka tillbaka den till oss. Tack för din medverkan!
Vi kan också se hur Gud rört vid människors
hjärtan i den lilla staden i Moldavien vid namn
Glodeni. Mer och mer börjar jag förstå vad den
insats vi tillsammans kunnat göra fått betyda för
församlingen där. Mer och mer börjar insikten om
vad församlingens betydelse innebär för människors överlevnad i det att detta bröd delas ut.
Det handlar bokstavligen om liv eller död. Brödet
har fått en stor betydelse för människors dagliga
överlevnad, men också deras andliga överlevnad,
då människors hjärtan mjuknat och nu står öppna
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