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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds rika frid!

Tranås den 10 februari 2014

V

älkommen till februari månads nyhetsbrev.
Vi har redan lagt årets första månad bakom
oss. Det känns otroligt märkligt att tiden går
så fort. Det var ju inte länge sedan vi firade
jul. Vi hoppas att året varit bra så här långt. Vi har varit
upptagna med flera olika saker sedan vi återupptog
arbetet efter nyår. Det känns roligt och inspirerande
att blicka framåt. Det är med förväntan vi nu träder
in i detta nya år. Med anledning av innehållet i detta
nyhetsbrev vill jag dela en vers ifrån Romarbrevet
10:17 där vi läser: ”Alltså kommer tron av predikan
och predikan i kraft av Kristi ord.” Genom åren har undervisning varit en central uppgift i missionens arbete.
En del av denna undervisning har förmedlats genom
att arrangera pastorskonferenser i flera av de länder
missionen varit verksam genom åren. Under senare
år har dessa konferenser arrangerats i Polen och i
Rumänien. Detta nyhetsbrev kommer nästan uteslutande att beröra den pastorskonferens vi planerar att
genomföra i Polen i maj 2015. Betydelsen av att som
förkunnare av Guds ord få lyssna till god undervisning,
från Guds ord, är viktig och angelägen. I detta brev
vill vi därför lämna plats för några av de pastorer som
deltagit i tidigare konferenser. Ingen kan bättre sätta
fingret på vad dessa konferenser betyder än de som
personligen fått vara med och uppleva innebörden av
en sådan konferens.

Att anordna dessa konferenser har varit ett genomgående inslag i missionens historia. Redan då många
länder var stängda för evangeliskt arbete, anordnades
i hemlighet pastorskonferenser. Jag vill med anledning
av detta dela med mig av ett brottstycke från Olivers
bok ”Min resa” där Oliver beskriver sitt första möte
med pastorer som samlats till vad som anses utgöra
embryot till de konferenser vi än idag arrangerar. Oliver
skriver:

Pastorskonferensen i Polen
Det är en glädje att redan nu får börja skriva om det
som ligger mer än ett år framåt i tiden. Under mitt
besök Polen i oktober förra året träffade jag Piotr
Cieslar som är regionledare för pingströrelsen. Under
mitt besök samtalade vi och planerade för denna
konferens. Det kan tyckas långt fram i tiden, men för
att klara omkostnaderna för konferensen är det viktigt
att börja i tid. Under året kommer vi vid flera tillfällen
att återkomma till konferensen.
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”Det var en oerhört
stark upplevelse att för
första gången besöka
ett kommunistland.
Många vittnesbörd
om förföljelse av de
kristna passerade
mina tankar. Tiden
gick fort och innan
jag visste ordet av
befann vi oss vid
nästa gränsstation för
att ta oss in i Tjeckoslovakien … Vi var
nu till synes helt vanliga turister på besök. Vi gick
sakta nedför en av affärsgatorna och försökte se
helt vanliga ut, vilket visade sig vara svårt. Hur
vanliga vi västerlänningar än ser ut, skiljer vi oss
från mängden. Efter en kvart hörde vi hur en bil
körde upp bakom oss och stannade. En man
hoppade ur bilen. Med viskande stämma hörde vi
honom uttala lösenordet: – Pokoj, Pokoj.
Jag hade nästan glömt detta på grund av
spänningen som rådde. Mycket snabbt hoppade
vi in i baksätet på bilen som var en tretaktare. Med
den blåvita avgasröken bolmande efter oss, bar det
iväg. Föraren ville tydligen visa att han kunde köra
bil. Han körde detta lilla fordon som om vi deltog i
en rallytävling, där vi just startat en fartsträcka. Den
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lille föraren körde för att vinna. Jag väntade faktiskt
på att kolvarna i motorn, vilket ögonblick som helst,
skulle komma farande igenom motorhuven.
Vi kommer aldrig fram med livet i behåll, tänkte
jag där jag satt i baksätet.
Min kollega och jag ”bytte nästan plats” med
varandra allteftersom bilen svängde i kurvorna.
Slutligen svängde han in på en ännu mindre
väg och efter några hundra meter stannade han
”farkosten”. Jag svalde middagen vi hade ätit i
Polen och steg ur bilen.
– Spazieren, spazieren, du must spazieren in
walt. Politzaj, sa mannen på ett språk som lät
som tyska.
Vad menar han? tänkte jag förvirrat.
Min gode vän, bibelläraren, förklarade situationen för mig, genom att smyga ända upp i
ansiktet på mig och viska.
– Vi måste gå igenom skogen, polisen håller
bondgården under uppsikt. Vi måste också
vara mycket försiktiga när vi kommer fram till
skogsbrynet på andra sidan skogen. När vi
kommer fram dit måste vi gå över ett majsfält fram
till bondgården. Där är den kritiska punkten och
du får inte säga ett ord under vägen.
Hjärtat for som en jojo upp och ner i halsgropen
på mig, adrenalinet forsade och hjärtat pumpade
intensivt i bröstet på mig. Vi tog våra plastkassar
och började gå igenom skogen. Meter efter meter
gick vi och spänningen steg för vart steg vi tog.
Till slut såg jag en ljusning. Där var skogsbrynet.
Vi stannade.
”Rallyföraren” smög sig sakta fram till skogsbrynet, för att ”speja av” området. Allt tycktes vara
under kontroll.
– Vorsichtig, vorsichtig, schnell, schnell, spazieren bitte, fortsatte ”rallyföraren” på sin knaggliga
tyska.
– Han säger att vi skall vara försiktiga, och
skynda oss, viskade min vän till mig innan han
försvann igenom majsfältet.
Efter en stund var det min tur att smygande ta
mig igenom fältet. Slutligen var vi alla lyckligt och
väl framme vid den omtalade bondgården, utan
att någon polis hade upptäckt oss.
Det som sedan hände har fullständigt bränt sig
fast i mitt sinne. Samtliga pastorer, ett sextiotal,
hälsade oss välkomna genom att ge oss ”heliga”
kyssar. De kysste oss på båda sidor av kinderna.
Pastor efter pastor, en del nyrakade, de allra flesta
dock hade säkert inte sett en rakhyvel på flera
dagar. Alla hade samma vitlöksdoft. Somliga grät,
andra var mer reserverade, men alla kramade om
oss och kysste oss intensivt.
Det kändes mycket ovanligt, men ändå äkta
på något vis. Vi blev omedelbart ombedda att
inte vistas utomhus, varför vi snabbt förflyttade
oss in till ”lokalen” där samlingarna skulle hållas.
”Lokalen” visade sig vara två rum från vilka man
burit ut alla möbler. Som bänkar hade man ställt in
små låga bockar och ovanpå dem hade man lagt
vanliga träplankor.
Miljoner tankar for igenom min hjärna när jag såg

omständigheterna under vilka dessa bibelstudier
skulle hållas. Efter hälsningsceremonierna började
vi omedelbart att undervisa i Guds ord.”

Mycket har naturligvis förändrats under de år som
gått. Idag har dessa länder fått sin religiösa frihet,
men hungern efter att få lyssna till Guds ord har inte
minskat. Snarare är det så att det nu är viktigare än
någonsin; att i det mediala brus som råder, lära sig
urskilja Guds röst. Det är därför vi fortsätter att arrangera dessa konferenser. Vi är övertygade om att det är
av yttersta vikt att vi tillhandahåller andliga ”vattenhål” dit pastorer och andliga ledare kan fylla på sina
”andliga batterier”, bli uppmuntrade och inspirerade.
Detta känns ännu viktigare i ett land som Polen, som
är det land i Europa som är minst evangeliserat. Det
finns ”bara” fyra promille evangeliskt troende på en
befolkningsmängd av ca 40 miljoner. Pingströrelsen i
Polen arbetar intensivt med att plantera nya församlingar. I detta arbete möter man stora utmaningar.
Det saknas pengar att avlöna pastorer. Varför det är
svårt att rekrytera och förmå dessa att flytta, för att
grunda församlingar på nya platser. Vi har en längtan
att få se en förändring. Piotr Cieslar, regionledare för
pingströrelsen skriver:
Allt sedan jag började arbeta evangeliskt har jag
upplevt tider av svårigheter, ensamhet och stunder
då jag känt mig nedslagen. Men så en dag kom
en god vän till mig med ett erbjudande om att
få följa med på en tre dagar lång konferens. Där
skulle jag få möta människor som också arbetade
med evangelium. Även om det är över 30 år sedan
det hände, kan jag fortfarande komma ihåg vem
personen som frågade var, vilken platsen var och
vilken oerhörd uppmuntran det var för mig och
min fru. De tre dagarna i en vänskaplig miljö, med
bra inspirerande undervisning förändrade mig i
grunden. Undervisningen gav mig en ny vision
och ny inspiration.
För 13 år sedan valdes jag till regionledare. En
av mina många målsättningar med arbetet var att
uppmuntra, inspirera och motivera pastorerna i
mitt distrikt. Eftersom jag aldrig glömt vad min
första konferens betytt för mig, sökte jag efter
sätt att låta dessa pastorer tillsammans med sina
fruar få göra samma upplevelse. Jag letade aktivt
efter någon som kunde stötta ett sådant initiativ
ekonomiskt. Målsättningen var att genomföra detta
vartannat år.
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Piotr Cieslar med fru Christyna.

Pastorer och fruar samlade till undervisning i Kudowa 2010. Vi planerar att hålla nästa
konferes på samma plats. Det finns redan nu förväntningar inför konferensen.
Jag känner en oerhörd tacksamhet för den
kontakt vi genom åren haft med FTM-Mission
och indirekt de som stöder detta arbete. Vid förra
konferensen stod denna organisation för 80 % av
kostnaden det innebar att genomföra konferensen.
Undervisningen var förstklassig med flera goda
talare som undervisade utifrån egen erfarenhet. Nu
fick de pastorer som deltog uppleva det som jag
själv fått uppleva för 30 år sedan. Då jag besöker
olika församlingar får jag än idag berättat för mig
vad den konferens som genomfördes 2010 betytt
för dem.
Kanske ställer du dig frågan om vi verkligen
behöver dessa konferenser? Personligen tror jag
att de är viktigare än någonsin. Med den yttre press
många pastorer möter i sitt dagliga arbete, från
människor, genom olika problem och utmaningar,
är detta viktigare än för 20 eller 30 år sedan.
Alla behöver vi en paus i arbetet, vi behöver bli
uppmuntrade, komma bort från vår dagliga rutin
för att kunna ladda våra ”andliga batterier”. Om vi
kan hitta någon som är villig att stötta oss i denna
uppgift är det så mycket underbarare. Detta
stöd känner vi genom FTM-Mission. Ett tack till
er alla för att ni delar visionen med oss och för er
villighet att hjälpa oss bli mer effektiva i vår tjänst
för Herren.
					
Piotr Cieslar		

Vi tackar Gud för de två gudsmän som med
passion för Gud och med en tydlig vision från
Gud inte behöll den för sig själva utan valde att
dela den med andra för att kunna bygga Guds
församling. Vi tackar Gud för den styrka den gett
oss, för undervisningen och den smörjelse som
följde i dess spår. Vi är också tacksamma för det
tillfälle till vila som dagarna i Kudowa gav. Vi fick
lämna konferensen stärkta av undervisningen,
fyllda med kraft att återuppta arbetet i Guds rike.
Inte enbart genom den undervisning vi fått lyssna
till som berör den intima relationen makar emellan.
							
				Pastor Jan & Ala
Vi är oerhört tacksamma till vår Herre Jesus Kristus
för de som organiserat denna konferens och för
möjligheten att få delta. Både organsationen och
förberedelserna för denna konferens var de allra
bästa. Inget mer kunde ha lagts till, inte ens i
de minsta av detaljer. Tack!! Konferensen var en
tid av vila från det dagliga arbetet, påfyllning av
själsliga och andliga resurser tillsammans med
flera andra pastorer och fruar. Det var en tid av
uppmuntran, glädje och möjlighet till att dela tro
och liv tillsammans. Vad undervisningen beträffar
hade vi förmånen att få lyssna till män som delade
sina erfarenheter av Gud. En undervisning som var
till hjälp för oss då den bekräftade våra egna liv
och den plats vi befinner oss i idag. Tack!
							
		 Pastor Zdzisław & Lucyna Niemiec

Regionledare		
Pingströrelsen i Polen
Under året kommer vi att vid flera tillfällen återkomma
till konferensen. Vi kommer låta fler pastorer få dela
tankar omkring konferensen. Men redan nu vill vi låta
några röster från konferensen komma till tals.

Vi vill ta tillfället i akt att tacka er för den underbara
tid vi fick ha tillsammans på konferensen ni
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arrangerade. Vi är unga pastorer och vi kunde lära
oss mycket av praktisk natur från den undervisning
som gavs. Just nu arbetar vi med att bilda
ledarteam i vår församling, det ger oss tillfälle att få
dela med oss av det vi lärt oss under konferensen.
Tack för möjligheten att få vara med. Vi uppskattar
er och önskar Guds välsignelse över Er. 		
						
		
Pastor Bartłomiej &
		
Danuta Tomczynski

FTM-Missions hemsida
Vi skulle också vilja slå ett slag för vår hemsida. På
hemsidan finns tidigare utgivna nyhetsbrev, fler bilder
och några korta ”videosnuttar”. Under våren kommer
vi att arbeta vidare med olika funktioner på hemsidan.
Vi lär återkomma i kommande nyhetsbrev när dessa
finns tillgängliga.
FTM-Mission finns nu på Facebook
Det har tagit tid, men nu finns missionen också på
det sociala nätverk som heter Facebook. Med jämna
mellanrum hoppas vi kunna dela med oss om vad Gud
gör i de olika länder vi finns verksamma. Besök oss
gärna, gilla oss och dela detta med dina FB-vänner.

Vi vill också flika in följande. När omkostnaderna för
konferensen är betalda hoppas vi på ett överskott. Vi
har sagt att de pengar som finns kvar, oavkortat skall
gå till arbetet att plantera nya församlingar. Kanske kan
vi under en begränsad tid avlöna en pastor och därigenom få se en församling etablerad, på en ännu icke
evangeliserad plats, någonstans i Polen. Eller stödja
en pastor som redan är i tjänst. Baserat på den förra
konferensen, med alla omkostnader inräknade kommer den totala budgeten hamna på omkring 80-100
000 kronor. Vi kommer få en klarare bild av den slutliga
budgeten då vi under våren kommer påbörja de direkta
förhandlingarna med konferenshotellet. Pastorernas
egenkostnad är ungefär 20 % av konferenskostnaden
samt att de står för resan. Vi är vissa om att det ligger
på Guds hjärta att få se en väckelse bryta ut i Polen,
nya församlingar grundas och fler pastorer hänge sig i
sin kallselse att vinna Polen för Kristus. Vi tror att denna
konferens kan vara en av nycklarna till att detta skall
kunna ske. Tack för ditt stöd!

Avslutning
Allting har en ände, också detta nyhetsbrev. Tack för
att du tog dig tid att läsa det. Det betyder mycket för
oss att du tar del av det Gud lägger på vårt hjärta. Vi
tackar också för ditt stöd i förbön och gåvor. Utan
just din medverkan kunde detta arbete inte fortsätta.
Tack för ditt engagemang. Vi finns också till för dig
om du önskar hjälp i förbön. Möjligheten finns via vår
hemsida att höra av sig, skicka oss ett brev eller slå
oss en signal. Tack för förtroendet! På återhörande om
en månad. Med önskan om Guds rikaste välsignelse.

Behov av en gitarr
För en tid sedan fick vi en förfrågan vi mail om vi kunde
hjälpa en församling i Oradea att införskaffa en elektroakustisk gitarr. Det finns ett behov bland församlingens
ungdomar att köpa in en ny då den gamla sett sina
bästa dagar. Gitarren används vid evangelisationsmöten och i församlingens sång och musikliv. Vi skickar
nu frågan vidare i detta nyhetsbrev om det finns någon
som har en bättre begagnad sådan, gärna med ett hårt
fodral,som kan skänkas vidare till församlingen. Nypris
på en sådan gitarr är ca 7 000 kronor. Alternativt om du
vill bidra med en gåva till detta ändamål. Skriv i såfall
”Gitarr” på talongen så förmedlar vi din gåva vidare.
Vi skickar redan nu ett tack för visat engagemang.

Minnesgåvor och Testamenten
FTM-Mission står som tacksam mottagare av donationer och som förmånstagare
vid skrivning av testamente.
Kanske befinner du dig i en
situation där tankar kretsar
omkring testamentering av kvarlåtenskap. Eller står du som
anhörig inför dessa frågor. Det är i dessa sammanhang vi
står som tacksam mottagare av minnesgåvor eller skrivet
testamente. Det går att också ge en gåva anonymt.
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En donation i pengar eller annan kvarlåtenskap
kan betyda oerhört mycket i det arbete vi bedriver.
Det kan skapa helt nya förutsättningar på de platser
vi finns verksamma.
För oss är det en stor förmån att få stå som mottagare vid en testamentsskrivning eller annan typ
av donation. Välkommen att höra av dig om du
har funderingar omkring dessa frågor.

