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Guds frid!

M

ed några ord från Jesaja bok där vi i början av
det 12e kapitlet kan läsa följande vill jag inleda
detta nyhetsbrev. ”Se, Gud är min frälsning, jag
är trygg och fruktar inte, ty Herren, Herren är min starkhet
och min lovsång, och han blev mig till frälsning… Tacka
Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända
bland folken, förkunna att hans namn är högt. Lovsjung
Herren, ty han har gjort härliga ting. Må detta bli känt över
hela jorden. Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare,
ty Israels Helige är stor bland er.” Vilka trösterika och
välsignade ord. Vi vet i vem vi har vår frälsning, därför
kan vi vara trygga och inte känna fruktan. Tacka Herren
för vad han förmår uträtta genom oss var och en på
den plats Gud ställt oss. Vi tjänar en stor och mäktig
Gud som förmår bergen att häva sig i havet och som
gör mäktiga ting ibland sitt folk. Tacksamheten är stor
för det Gud gör genom FTM-Mission och till de många
trogna medarbetare vi har runt om i Skandinavien men
också genom de samarbetspartners vi har i de länder vi
är verksamma. Tack för vad du gör och vad du betyder
för oss. Din och många andras insats är helt avgörande
för att vi skall kunna arbeta vidare. Vi riktar först och
främst ett tack till Gud för de mäktiga ting han gör, men
också ett tack till alla som står med oss i arbetet. Vi vill
tro att Gud har mäktiga ting i beredskap som kommer
göra hans namn känt bland folken i de länder vi arbetar.
I det här brevet vill vi, bland en del annat, avlämna
en liten rapport ifrån resan till Polen, du finner den här
nedan. Jag har också skrivit några rader om Moldavien
och då framför allt om familjen Lazar som legat på mitt
hjärta under en tid. Du finner också en liten ekonomisk
rapport för det första kvartalet.

Resan till Polen

Sedan vi hördes av sist har jag varit i Polen och besökt
våra vänner där. Resan har varit bra och vi känner att
de mål vi satte upp för resan har uppnåtts. Det fanns
två syften med resan till Polen. Det första var att möta
pastorerna vi underhåller ekonomiskt, det andra var att
lyssna in vilka behov som finns och utifrån det se vad vi
som mission kan göra. Under torsdagen och fredagen
bodde jag hemma hos Piotr Cieslar som är koordinator
för det pingstdistrikt Opole ligger i. Han är väl insatt i de
utmaningar och problem man som Pingströrelse står i.
Det stod klart under vårt samtal att den enskilt största
utmaning man som rörelse står inför som är att plantera nya församlingar. Detta är strategiskt viktigare än
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någonting annat. Denna satsning kommer uppta stora
resurser och mycket tid de närmsta åren. Mer om detta
lite längre fram.
Det har varit bra att få möta familjerna i ett personligt möte där vi kunnat samtala om det som berör missionens engagemang i den tjänst de har. Jag är helt
övertygad om att det är oerhört viktigt att också möta
de personer vi underhåller med ekonomiskt stöd i ett
personligt möte. Mission kan, enligt vårt sätt att se på
det, inte bedrivas från skrivbordskanten. Vi har idag
mycket teknik till vårt förfogande som på många sätt
är en tillgång i arbetet, men ingen teknik i världen kan
mäta sig med det personliga mötet mellan människor.
Flera gånger bekräftades också detta i mitt möte med
dem jag besökt. Vid varje samtal framfördes detta flera
gånger; tack för att du tog dig tid och besökte oss.
Under fredagen hade jag, med anledning av det
församlingsplanteringsprojekt man står i, också möjlighet att sitta ner och samtala med Mariusz Muszczynski. Mariusz är den person som leder detta projekt
där man nu målmedvetet arbetar med att plantera
nya församlingar. Under detta år hoppas man kunna
starta 7 nya församlingar runt om i Polen. Under lördagsförmiddagen hade jag förmånen att få följa med
Mariusz till en konferens där regionledarna för detta
projekt hade samlats. Det var ett möte som präglades
av framtidstro, målmedvetenhet och en oerhört stark
vilja till förändring. Man hade besök av en pastor från
Holland som undervisade om församlingsplantering.
Undervisningen var på engelska så även jag hade utbyte av undervisningen.
Mariusz är också pastor i en av de större församlingarna i området. Församlingen finns i Opole där han
också bor. Under vårt samtal berättade han också hur
de arbetar. Församlingen har i sitt huvudsakliga arbete
fördelat på två olika områden där man känner ett starkt
engagemang. I staden Opole finns 35 000 studenter.
Dessa har man som församlingen en stark målmedvetenhet att nå med evengelium. Därför har man anställt en pastor som helt och hållet är inriktad på att
nå studenterna på stadens olika skolor och universitet.
Man arrangerar olika evenemang för att skapa ett ökat
intresse för den kristna tron och man bjuder också in
till församlingens olika samlingar.
Vid sidan av detta arbetar man som församling
också med människor som hamnat i olika sorters beroenden. Man har tillsammans med de styrande i sta-
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Seminariedagar för regionledarna i
församlingsplanteringsprojektet.
Till vänster: Mariusz Muszczynski spelar till lovsången.
Mitten: Czarek Wojtasik talar.
Vänster: Jola Wojtasik tolkar Jörgen Lindberg.

den försökt finna lokaler anpassade för den här typen
av verksamhet, där människor som kommer i kontakt
med församlingen kan få en tillfällig bostad. Samma
dag som jag besökte församlingen berättade Mariusz
att man tagit om hand en 29- årig man som fastnat i
spelmissbruk. För att hjälpa honom hade man ordnat
en plats på en klinik som rehabiliterar spelmissbrukare.
Mariusz berättade att man i församlingen hela tiden har
en ström av människor som kommer, människor som
av olika anledning slagits ut av missbruk av olika slag.
Församlingen har också genom samarbete med andra
organisationer regelbunden utdelning av mat och kläder för människor som befinner sig på livets skuggsida
eller som har det tufft ekonomiskt. Alla dessa människor som av en eller annan anledning söker sig till
församlingen känner man en stark kärlek till och vill på
bästa sätt försöka hjälpa.
Under lördagseftermiddagen och kvällen hade jag
möjlighet att träffa Lidia och Pawel Nowakowski. Pawel och Lidia reser för dramat Himmelens port Helvetets flammor, ett drama som också har spelats upp
i Sverige för en del år sedan. I Polen är detta drama
välkänt och man besöker flera församlingar under året.
I år har man också fått ett nytt drama att spela upp
vilket är oerhört positivt. Det ger ökade möjligheter att
nå ut i fler sammanhang. Paret läser också en kortare
utbildning på ett teologiskt seminarium i Warszawa för
att vara bättre rustade för sin uppgift. Under lördagen
och även söndagskvällen fick vi möjlighet att samtala
om deras arbete och hur vi kan vara ett stöd för dem.

Så under hela söndagen fick jag möjlighet att spendera tid tillsammans med Jola och Czarek Wojtasik.
Czarek är pastor i en liten ganska nystartad församlingen i staden Klodsko som ligger i södra Polen, bara
några kilometer från den Tjeckiska gränsen. Församlingen har ett 20-tal medlemmar, men växer sakta. På
söndagens gudstjänst fick jag möjlighet att berätta om
vad missionen gör och vilka länder vi är verksamma
i. Jag förstod på Czarek att det jag berättade också
inspirerade församlingen till att också söka Guds vilja
för dem i sin längtan att nå ut i samhället. Efter att jag
berättat färdigt hade jag blivit ombedd att predika vilket jag med glädje gjorde. Vi fick en välsignad stund
tillsammans.
Senare under eftermiddagen då vi fick tillfälle till
samtal framgick det att församlingen nu till våren önskar hålla en evangelisationskampanj för att bättre kunna presentera församlingen för stadens innevånare.
Men som situationen är nu har man inte ekonomi för
detta. Kampanjen skulle kosta omkring 1 300 Euros,
vilket motsvarar ca 12 000 kronor. Spontant kände jag
att FTM-Mission skulle kunna göra en insats här. Därför har jag bett Czarek att skriva om detta. Så fort vi får
ytterligare information i vår hand kommer vi skriva om
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det i vårt nyhetsbrev. Men känner du redan
nu, som privatperson eller församling, att
du/ni skulle vilja vara med och stödja denna
evangelisationskampanj är du/ni välkommen att redan nu ge din gåva. Skriva i så fall
”Sommarkampanj – Klodsko” på talongen
så går din gåva dit.
Sammanfattningsvis kan vi säga att målsättningen med resan uppnåtts. Vi tror att
det kan vara en god start på någonting som
kan få bära rik frukt framöver. Även om vi
inte fattat några beslut om hur vi går vidare
är jag fast övertygad om att Gud förmår
öppna dörrar för oss att gå in i om Gud så
önskar och vi är villiga att gå. Det råder inget tvivel om att vår medverkan är välkommen. Det har den här resan visat med all
önskvärd tydlighet.

Resan till Rumänen och
Moldavien

När jag skriver dessa rader återstår det inte så många
dagar till dess jag åter styr kosan söder ut. Jag kommer först spendera några dagar i Oradea, för att sedan
fortsätta resan in i Moldavien. I Oradea kommer jag först
att besöka Bibelskolan men också flera av de andra
samarbetspartners vi har i Oradea. Jag skall försöka
hinna med ett besök i Spinus, där pastorn vi nu kommer underhålla arbetar. Här skulle vi vilja rikta ett tack
till Brunnsparkskyrkan i Tranås för den insats de gör via
FTM-Mission i underhållet för denna pastor. Jag kommer
också besöka Löftenas Barn. Kanske kan det också bli
en resa till Satu Mare för att besöka den nystartade filial
man startat där. Jag är på intet vis orolig för att mina
dagar inte kommer bli fullt upptagna av olika saker.

dem. Självfallet är detta tack, även om jag blir föremål för det fysiska tackandet, också ett tack jag vill
förmedla vidare till alla som stödjer vårt engagemang
i Moldavien. Under dagarna där kommer vi i församlingen också genomföra två seminarier för deras barn
och ungdomsledare. Det blir också tid till gudstjänst
och gemenskap. Så snart jag åter satt svensk mark
under fötterna återkommer vi med en reseskildring.
Jag är tacksam för era förböner under tiden jag befinner mig på resande fot. De betyder oerhört mycket!

Familjen Lazar

Sedan vi började skriva om arbetet I Moldavien har vi
också fått ta emot en del gåvor avsedda för familjen
Lazar. Dessa kommer jag nu att överlämna. Men allt
eftersom tiden har gått och jag med datorns hjälp
”samtalat”, med Igor har jag allt mer kommit att förstå
att familjen, och i synnerhet Igor, lever under stor press
då han knappt har någon lön för det arbete han utför.
Så hur jag än gör, kommer jag inte förbi det faktum
att jag känner mig manad att skriva ytterligare några
rader om familjen Lazars ekonomiska situation. Den
enda någorlunda fasta inkomst han har är de 900 kronor han får för att han jobbar med projektet Dagligt
Bröd. Med dessa pengar försörjer han hela sin familj.
För att få ekonomin att gå ihop tvingas familjen leva på
lånade pengar. Det underhåll Igor kommer erhålla från
oss i egenskap av pastor kommer naturligtvis hjälpa
till en del. Men jag har förstått Igors desperation över
den ekonomiska situationen och att det blir allt svårare för honom att klara familjens behov. Utöver detta
har familjen, med sin mycket knappa ekonomi, tvingats låna pengar på Bank till en ny gasvärmare för sitt
hus, då den gamla under vintern gått sönder. Lånet utgör nu en tyngande börda för Igor. Lånet är på ca 7000
kronor. Tänk om vi tillsammans kunde, som ett uttryck
av Guds omsorg och kärlek, hjälpa familjen med att

Moldavien

Fredagen är resdag, då flyger jag till Chisinau från Budapest. Det skall bli oerhört roligt att än en gång möta Igor,
hans familj och vännerna i församlingen. Från och med
april kommer vi också kunna ge Igor Lazar ett månatligt
ekonomiskt stöd som pastor vilket vi tror också skall
underlätta till en del för familjen.
Vi kan nu se att pengar börjar komma in till både
matpaket och till brödprojektet varför vi nu kan börja
skicka pengar för dessa båda ändamål. Längre fram i
detta brev kan du läsa mer om hur pengarna kommer
fördelas till dessa båda ändamål. Under min vistelse
kommer vi att dela ut matpaket och bröd. Det känns
oerhört roligt att vi nu kan komma igång med framförallt matpaketen som är ett viktigt komplement till brödet. Säkerligen kommer jag få tillfällen att möta några
av de familjer som kommer stå som mottagare av ett
av dessa paket.
Igor har förvarnat mig att det stora flertalet av de familjer vi gav matpaket till jul önskar tacka mig personligen. Kanske är det inte praktiskt möjligt att besöka
alla, men kanske får jag möjlighet att träffa några av
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har i första hand enats om att hjälpa familjer med
barn och då kanske ett paket inte räcker. Hjälpen
måste ju också vara i proportion till hushållets storlek så att det inte blir allt för snålt tilltaget.
I övrigt har vi förmedlat pengar till följande ändamål. Om vi räknar in själva brödprojektet och den
renovering som genomfördes under förra året men
som sträcker sig över årsskiftet har vi till Moldavien
skickat 140 000 kronor. Denna summa omspänner
hela renoveringen, vilket innebär nya elledningar, ny
elmätare, ny ventilation. Där värmen från bakugnen
tas tillvara och som nu värmer upp kyrkan och kontorslokaler samt inköp av den nya bak och jäsugn
med alla tillbehören.
Vi har också förmedlat medicinsk hjälp på 3600
kronor till det äldre par från Oradea som vi tidigare
skrivit om, Simon Precup och hans fru. Till Löftenas
Barn har vi förmedlat 47 965 kronor. Till pastorsunderhåll 27 388 kronor. Vi har också köpt in ytterligare en promenadscooter som i dagarna skickats
till Theranova. Sammanlagt har vi under perioden
kunnat skicka 218 953 kronor. Vi riktar ännu ett tack
till alla som varit med och bidragit till dessa insatser.
I samband med min resa till Moldavien kommer jag
också att höra mig för var behoven är som störst beträffande matpaket eller till driften av bageriet. Det
känns viktigt att också där göra en bra fördelning.

lyfta av denna börda! Om du önskar hjälpa oss med
en gåva för detta ändamål skriv då ”Familjen Lazar”
på inbetalningstalongens tomma fält. Precis som
med kvinnan som smorde Jesu huvud med balsam
står det att Jesus sa följande om kvinnans gärning,
då många kom att uttrycka sitt missnöje över detta
slöseri att: ”kvinnan gjorde vad hon kunde.” (Mark
14:8) Tänk om vi tillsammans kunde göra som kvinnan, göra vad vi kan för att hjälpa familjen. Vi tackar
på förhand för din medverkan.

Löftenas Barn

Arbetet på Löftenas Barn fortsätter trots de ekonomiska svårigheter man nu står i. Som ett led i att hålla
nere omkostnaderna har Sami nu tagit ett arbete
vid sidan av sitt engagemang för Löftenas Barn.
Åtgärden var en nödvändighet för att överleva. Till
centrat i Oradea kommer dagligen ett 80-tal barn
och ungdomar och till centrat i Cheru ett 30-tal barn.
För några dagar sedan kom det en rapport från Dan
Mitra, där han berättade att man nu vill förbereda för
nästa vinter genom att köpa in den ved man behöver
för uppvärmning av lokalerna. En kostnad på ungefär
10 000 kronor. I skrivande stund är priserna som
lägst och man vill därför göra inköpen nu på våren.
Glädjande kan vi nu berätta att med bara några dagars mellanrum, då behovet blev känt för oss, kom
bönesvaret genom ett telefonsamtal till oss här på
missionen. Pengar har nu kunnat skickas för att täcka
detta behov. Vi vet att denna utgift är en stor post för
Löftenas Barn och nu har denna börda kunnat lyftas
av. De pengar som skickades kommer också att räcka
till ett påskpaket till alla barnen. En liten uppmuntran
inför påsken till alla de barn som kommer till centrat.
Vi riktar först och främst ett tack till Gud för att han
är en bönhörande Gud och för att han förmår tala
till oss om det som är viktigt här i livet. Vi, Sami och
Mitra Dan och som då han fick nyheten via e-post
skriver å Löftenas Barns vägnar och riktar ett tack
till Gud och till den person som var lyhörd inför det
som Gud manade till. Barnen kan nu se fram emot
en vinter med lokaler som är uppvärmda.

Avslutning

Än en gång tack för att du tagit dig tid att läsa detta
nyhetsbrev som nu lider mot sitt slut. Vi är innerligt
tacksamma för det stöd vi känner och hoppas på ett
fortsatt samarbete med dig som följer vårt arbete. I
nästa nyhetsbrev återkommer vi med färska nyheter
från resan till Rumänien och Moldavien. Med dessa
rader önskar vi er alla Guds rika välsignelse. Ring,
skriv eller e-posta gärna om du har frågor eller behöver stöd i förbön eller på annat sätt. På återhörande
om en månad.
Tillsamans i Herrens tjänst

En liten kvartalsredovisning

Det är dags att lämna en liten redovisning av vad som
förmedlats under det första kvartalet. Vi tycker det är
viktigt att också redovisa hur vi använder de medel
som kommer oss till del.
Beträffande Moldavien har vi nu kunnat göra den
första utbetalningen till både matpaket och till brödprojektet vilket innebär 6500 kronor till respektive
projekt. Hur mycket vi kommer kunna skicka per
månad är lite för tidigt att säga, men vi hoppas att vi
skall kunna hålla oss på den här nivån. Det är också
svårt att i dagläget säga hur många familjer som nu
kommer få hjälp, men jag räknar med att kunna följa
upp det när jag kommer till Moldavien. Eftersom
Igor är den som bäst vet behoven har vi helt överlåtit
åt honom att bedöma var behoven är som störst. Vi
4

