Guds frid käre medarbetare,

E

fter två veckors resande är vi nu tillbaka på missionen, därför når detta nyhetsbrev dig någon dag
senare än vanligt. Vi har varit och besökt både
Moldavien och Rumänien. Mer om detta längre
fram i brevet. Vi befinner oss nu i oktober månad och det
återstår inte så värst mycket av detta år. Hur märkligt det
än kan låta har vi ”endast” sex veckor kvar till första advent.
Det om något känns märkligt! Vi har snart lagt ytterligare
ett år av missionsinsatser bakom oss. Vi känner stor tacksamhet inför de insatser vi genomfört. Tackvare Din och
många andras insatser har Guds rike kunnat utbredas på
många olika platser. Det har en oerhörd betydelse och vi
vet att den hjälp som nått fram inte är utan betydelse. Vi
riktar ett stort och ödmjukt tack till alla er som varit med
och bidragit i förbön och genom gåvor. I detta brev delar
vi några tankar omkring Guds ord och ger en liten inblick
i den resa vi just avslutat. Det finns mycket att skriva om,
men utrymmet är begränsat, men vi ser hur Gud förvandlar
människors liv där FTM-Mission finns med. Din insats för
den svage och utsatte gör skillnad. Evangeliet förvandlar
och upprättar många människor där vi finns representerade.

Att ställa sig i gapet

I detta brev vill jag, innan vi går vidare i nyhetsbrevet, dela
några tankar omkring Guds ord. Tidigare i somras lyssnade
jag till en förkunnelse som sedan dess levt kvar hos mig. Vill
dela några tankar från detta tillfälle. I Hesekiel 22:30 läser
vi följande: ”Jag sökte bland dem efter någon som skulle
bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar
för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann
ingen.” I versen vi läst finns ett uttryck som fångat mitt
intresse och som jag vill dela några tankar omkring. Uttrycket jag fastnat för är ”ställa sig i gapet”. Det hebreiska
uttrycket som beskriver detta finner vi i orden Ish och Isha
som betyder man och kvinna. Ordet habinayim betyder
”mellanhand” eller ”en som ställer sig mellan två läger och
strider ensam”. Ish habinayim beskriver alltså en människa
som kämpar för en specifik sak, eller som erbjuder skydd eller försvarar den svage; som ställer sig i gapet och som går
emot det onda (den onde) som vill attackera eller förstöra.
När vi blickar ut över vår omvärld kan vi mycket snart
konstatera att dessa ”gap” finns överallt. Det engelska
språket har ett likadant ord (gap) och där beskrivs ordet
på följande sätt: ”En plats där en människa eller grupp
av människor känner svaghet, sårbarhet eller är utsatta
för risk. Det kan vara en plats där människan känner sig
försvarslös eller utsatt för ett direkt hot.” Dessa ”gap” eller
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”sprickor” finns i varje land, varje samhälle, varje mänsklig
kultur och i våra hem. Vi finner dessa sprickor eller ”avstånd”, inte minst då vi relaterar till mänskliga relationer.
I bibelversen vi läst är det Gud som talar och han säger
att han sökt efter någon som kan ställa sig i det gap som
uppkommit. Bibeltexten pekar också tillbaka till Nehemjas kallelse att återuppbygga Jerusalems mur och tempel.
Efter att Nehemja lyssnat till en rapport om hur situationen
var i Jerusalem, brister Nehemja ut i en bön för sitt folk,
där han ber om Guds förlåtelse och omvändelse. Detta leder sedan till Nehemjas kallelse och arbetet med att återupprätta Jerusalems försvarsmur och templet.
Man kan tycka att mycket har hänt under det dryga
2500 år sedan detta skedde. Men fortfarande befinner
sig många människor i ett sårbart och utsatt tillstånd. Vi
behöver inte fundera länge, så inser vi att dessa ”gap”,
”sprickor” eller ”avstånd” finns runt omkring oss och
ibland mycket nära oss. Kanske i vår egen familj. Inte
minst möter vi i missionens arbete människor som befinner sig just där, mitt i ”sårbarheten”, som lever mycket
utsatta liv, som saknar eller berövats det mesta av livets
grundläggande behov. Inte minst på ett känslomässigt
plan. Men också rent fysiskt, där man saknar familj, kläder, mat för dagen och lever i undermåliga bostäder, för
att bara nämna något.
Vad vill vi då säga med detta bibelord? Jag vill tro att
det finns ett ”gap” för oss var och en att ställa oss i, där
Gud lagt en alldeles speciell uppgift för oss att fylla. En
plats där ingen annan kommer ställa sig. I det förra brevet
skrev jag om detta. I detta nyhetsbrev vill jag stryka under
det ännu en gång. FTM-Mission har en uttalad kallelse att
ställa sig i detta gap. Det ligger i kallelsen och uppdragets
natur. Genom att se och möta människors känslomässiga
och fysiska behov får vi också en fin möjlighet att möta
dem också på ett andligt plan. Min önskan är att också du
skall fråga dig vilket av dessa ”gap” Gud vill att du skall
ställa dig i. Var öppen för den Helige Andes ledning, han
skall visa Dig var ditt ”gap” finns. Gud välsigne Dig!

Sasha i Moldavien

Under vårt besök i Moldavien hade vi möjlighet att möta
Sasha. Tyvärr blev det inte i den omfattning som vi hade
tänkt oss, då han inte mådde bra. Sasha hade under en
längre tid känts sig yr och snurrig. Efter att vi lämnat Moldavien så fick vi rapporter från Marika om att han fått söka
vård för sin yrsel och sitt seende som också påverkats. Det
positiva är att den sedan de kom tillbaka från Ukraina, där

han fick behandling för sin svåra huvudvärk, så gått som
upphört. Helt naturligt blir man oroligt för hans hälsa. Vi vet
ju att Sasha utsatts för omfattande fysik misshandel, en del
av detta har riktats mot hans huvud. Vi lämnade Moldavien i ovisshet om hur Sasha mådde. Efter några dagar i
Rumänien fick jag ett meddelande från Marika att Sasha
fått läggas in på sjukhus då han mådde allt sämre. Nu har
vi fått glädjande besked från Marika att Sasha. Efter att ha
spenderat nästan en vecka på sjukhus mår han mycket
bättre. Han har fått medicin och behandling mot sin yrsel,
som orsakats av för trånga blodkärl i hjärnan. Detta har i sin
tur påverkat hans balans, gett honom yrsel och illamående.
Själv säger han att han inte mått så här bra sedan han var 5
år gammal. Sasha får gå under observation de kommande
6 månaderna samt äta medicin för att om möjligt förbättra
hans tillstånd. Han är nu tillbaka i skolan för att läsa ikapp
det han missat då han låg på sjukhus. Hans skolresultat är
förbluffande bra med tanke på vad han gått igenom. Men
det visste vi ju redan från början, att han är en smart ung
man. Inom kort kommer vi att påbörja arbetet med att prova
ut en tandställning till honom. Kontakt har tagits med flera
kliniker i Balti för att höra oss för om bästa kvalité till bästa
pris utifrån hans behov. Vi återkommer med ytterligare information då vi har mer fakta. Under vårt besök lämnade
vi också pengar till Sasha så han kan köpa vinterkläder.

Söndagens
skördegudstjänst
var välbesökt.
Många människor
kom med gåvor
till församlingen.
Dessa delades
sedan ut till
behövande.

Resan till Moldavien och Rumänien

Det finns en alldeles speciell glädje att återse goda vänner. På flygplatsen möttes vi av pastor Igor som kommit
för att möta oss. Med på resan var min fru Maria och en
god vän till oss som tillhör vår församling, Arne Thorebring,
Tranås. Vi har bett Arne skriva några rader om sina intryck
i Moldavien som du finner här nedan.

Igor tillsammans med en kvinna
som fått ett matpaket.

Moldavien nästa… en oförglömlig resa
Under en knapp vecka i slutet av september fick jag
möjlighet att åka med FTM-Mission och Jörgen och
Maria Lindberg till Moldavien.
Det blev några oförglömliga dagar som man bara inte
kan skjuta ifrån sig. Vi landade på Chisinaus flygplats
där pastor Igor mötte oss, sedan tog vi oss på dåliga
vägar till Glodeni en resa på ca 20 mil.
Vi kom direkt till onsdagskvällens gudstjänst i den
lilla församlingen på ca 45 medlemmar där Jörgen
fick predika och så var det i varje gudstjänst. På
fredagskvällen var det ungdomsmöte och på
söndagen var det en ”skördegudstjänst” där allt
som skördats tagits med till gudstjänsten. Där fick
också jag, efter ca 2 timmar, möjlighet att med hjälp
av två tolkar säga några ord. Vid den gudstjänsten
var kyrkan ganska välfylld ca 60 personer.
Det som kanske satte djupast spår efter sig var nog
när vi åkte ut för att möta dessa äldre människor som
levde i en misär som gjorde ont i mig. Här mötte vi
bland andra en äldre man runt 90 år, nästan blind. När
jag önskade honom Guds välsignelse tog han mina
händer och förde dem till munnen och kysste dem.
Under vistelsen fick jag också möta Sasha en grabb
på 20 år som från tidiga år blivit svårt misshandlad av
sin styvfar. Marika vår tolk hade upptäckt honom på
gatorna i Chisinau och bjudit in honom till ett kristet
ungdomsläger. Marika tog honom till sitt hjärta och
gav honom ett hem hos sig. Hon har sett till så att han
inte längre är papperslös. Sasha har nu börjat lära

sig engelska så jag gav honom ett svensk-engelskt
testamente i fickformat. Han tittade i det och så sa
han: ”Detta var den bästa gåva jag fått, vill du skriva
ditt namn i den”. Familjen Lazars gästfrihet var det
inget att ta fel på, de visste inte hur väl de ville oss
och vi har fått underbar mat i olika hem.
Det arbete som FTM-Mission gör, med Jörgen och
Maria i spetsen, gör verkligen skillnad för dessa
människor. Sista kvällen med Igor och Svetlana blev
en oförglömlig stund för oss alla då Guds Ande var
mäktigt utgjuten ibland oss. Jag hoppas att få möta
dessa vänner på nytt igen.
				Hälsningar
				Arne Thorebring
Arbetet går framåt både med matpaket och med bröd.
Båda dessa gör skillnad i församlingens arbete. Vi ser att
människor som får del av både bröd och matpaket finner
en personlig tro och en plats i församlingens mitt. Sedan
den förra dopförrättningen har 5 personer blivit frälsta.
Dessa väntar nu på tillfälle att låta döpa sig. I skrivande
stund har församlingen 45 medlemmar. På bara två år
har församlingen vuxit med flera hundra procent. Detta
mycket tack vare matpaketen som delas ut. När det gäller
utdelningen av matpaket har församlingen nu valt att pröva
en nytt arbetssätt. Genom att knyta en närmare kontakt
2

sociala projekt vi finns med i. Presidenten sa att han respekterar Igor och hans församling för det arbete de utför
och tackade både Igor och mig för de insatser vi gör för
stadens innevånare.

Några dagar i Rumänien

Efter dagarna i Moldavien fortsatte undertecknad till Oradea, Rumänien för att bland annat övervara Östeuropeiska
Bibelskolans 20-årsjubileum. Det var några fantastiska dagar som mycket starkt kom att vittna om Guds trofasthet
och kärlek. Helgen inleddes med ett symposium över temat
”Den kristna utbildningens betydelse i dagens kontext”.
Dagarna bjöd också på många starka vittnesbörd om vad
Bibelskolan fått betyda för de elever som utbildat sig där. Ett
stort antal av skolans elever finns nu ute på missionsfältet
för att utbreda Guds rike. Under en av samlingarna hade
vi förmånen att bedja för en av skolans tidigare elever som
bara några dagar senare skulle påbörja en missionsinsats
i Namibia. Det är en stor glädje och förmån att få se hur
Gud ”griper tag” i unga människor som tar Guds kallelse
på allvar.
Dagarna i Oradea innebar också en del andra samlingar. Söndagens förmiddagsgudstjänst tillbringades i Filadelfiaförsamlingen där jag fick tjäna vid nattvardsbordet
samt dela några ord från Bibeln. En underbar stund tillsammans. Jag hade också möjlighet att träffa de pastorer
vi understödjer. Bland annat Florin Popa samt Dan Mitra. Tillsammans med Dan Mitra gjorde också ett snabbt
besök på Löftenas Barn som oförtrutet arbetar med de
romska barnen. Också där finns många gripande människoöden. Gjorde också ett besök på Theranova för att
samtala med Jaco om en moldavisk man som är i behov
av en ny protes. Under vårt besök i Moldavien kom det till
vår kännedom att det finns en man där som är i stort behov av en protes. Sista kvällen innan avresan undervisade
jag i en av Dan Mitras cellgrupper. Jag talade om den helige Ande och hur vi lär känna Andens röst i vardagen. Vi
hade ett intressant samtal. Sammantaget kan man säga
att det varit två intensiva veckor på resande fot.

Österuropeiska
Bibelskolan firade
20-år. Firandet
varade under en
hel helg. Gripande
och underbart att
få uppleva.

Söndagens förmiddagsgudstjänst firades tillsammans
med Fildelfia församligen. Det var i det närmaste fullsatt.

Månadens projekt
Pastorskonferensen i Polen

med socialtjänsten som hjälper till i urvalet av människor
som är i akut behov av hjälp, kommer fler människor att få
hjälp. Under vårt besök gjorde vi därför sällskap med en
av kommunens socialarbetare (som råkar tillhöra en annan
frikyrka) som gjort en lista på 25 utsatta människor. Denna
gång var det uteslutande äldre människor. Dessa är extra
utsatta, då de har svårt att klara sig under den stundande
vintern. Många är oroliga för hur de skall få ved till att värma
upp sina hus. Några av dem har dålig syn eller är blinda
och lever ensamma i sina hus. Vid varje besök bad vi för
dem och lämnade ett matpaket.
Under vår vistelse firade vi gudstjänst tre gånger och
hade ett ungdomsmöte. Vi hade också ett möte med
landshövdingen och vice landshövding om situationen i
området, som är besvärlig med tanken på ett allt mindre
ekonomiskt utrymme att röra sig med. Människor flyttar
utomlands, de som bor kvar har svårt att finna ett arbete,
varför skatteintäkterna minskar vilket i sin tur bidrar till
en allt svårare social situation för många människor. Vårt
samtal resulterade dock på ett positivt sätt. Som organisation lät jag meddela att vi vill vara kvar och samarbeta
med både församlingen och indirekt med kommunen i de

Under den tid som gått sedan den förra konferensen har
vi vid upprepade tillfällen fått hälsningar från pastorerna
i Polen där man efterfrågat ytterligare en konferens. Under förra året beslutade vi att det efter 5 års uppehåll var
dags för ännu en pastorskonferens. Om detta har vi, vid
flertalet tillfällen under året, skrivit om i våra nyhetsbrev.
Vi är medvetna om att denna satsning medför en större
kostnad, men vi vet också vilken oerhörd välsignelse den
för med sig. Därför vill vi göra den här satsningen. De tidigare insamlingarna har inte riktigt nått upp till de delmål
vi gjort för att kunna hålla den planerade budgeten som
baseras på det tidigare deltagarantalet samt aktuell kostnadsökning. Pastorerna själva kommer att stå för ca 25%
av konferenskostnaden.
Hälsningar och vittnesbörd från våra polska
pastorer
Vi skulle vilja uttrycka vår djupaste tacksamhet för
att ni gjorde det möjligt för oss att komma med
och tillbringa tid på det vackert belägna hotellet i
Kudowa. Vi blev så välsignade och uppbyggda av
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undervisningen under hela konferensen. För oss är
det ett unikt tillfälle att få tillbringa tid tillsammans i
en atmosfär med människor som gav oss möjlighet
både till vila och till uppbyggelse. Vi vill därför tacka
er för att ni gjorde det möjligt, vi vet att många gjort
uppoffringar för oss för att vi skulle kunna få uppleva
något sådant. För oss var det något unikt och mycket
angenämt. Vi kommer aldrig att glömma detta tillfälle.
				
		
Pastor Czesław & Lidia Rakoczy
Den här konferensen gjorde det möjligt för oss
som makar att för första gången på 14 år få åka
iväg tillsammans. Vi var fria att sitta och lyssna till
god och praktisk undervisning och samtidigt också
kunna reflektera över vår relation som makar. Vi fick
möjlighet att planera för framtiden och planera för
framtida visioner. Vi vill tacka alla som gjorde detta
möjligt.
							
		
Pastor Janusz & Jola Cieplinski

Piotr Cieslar ansvarar för all planering inför den
kommande konferensen nästa år.
När man tar del av dessa vittnesbörd inser man hur betydelsefull och viktigt en sådan här konferens är. Den fyller
en viktig roll i dessa pastorers tjänst och personliga liv. Den
har också en djupgående inverkan på dem som makar och
föräldrar. Vi känner det ovärderligt och viktigt att kunna
genomföra denna konferens. Det arbete som görs genom
dessa pastorer är oerhört betydelsefullt för den sydöstra
delen av Polen varifrån de flesta pastorer kommer. Men
en sådan här konferens ger ringar på vattnet över hela
Polen. Tack för Din villighet att stödja oss ekonomiskt i
detta stora projekt!

Den här konferensen har varit till stor välsignelse
för oss. Vi har blivit inspirerade genom pastor Sam
Smuckers undervisning, vishet och erfarenhet. Likaså
Dan fick oss att skratta med sina missionärshistorier
från Afrika. Vi fick möjlighet att vila som makar från
det som utgör vardagens bestyr. Faktum är att det
är första gången på fyra år som vi kunnat resa bort
utan våra barn. Tack!
		

Öppet Hus hos FTM-Mission

Vi vill bara påminna om att vi håller Öppet Hus söndagen den 16 november mellan klockan 14.00-17.00. Du
finner oss på Vallgatan 15 i Tranås. Hjärtligt välkommen
att besöka oss.

Pastor Mariusz & Lidia Muszczynski

Tillfället som gavs att få komma till den här
konferensen kom vid ett mycket lägligt tillfälle för
mig. Jag hade i mitt arbete haft en mycket arbetssam
period och var i desperat behov av att få komma
bort en tid. Dagarna i Kudowa gav mig vila både
mentalt och själsligt. Det var också givande och
roligt att få träffa vänner jag inte sett på mycket
länge, som jag delar tron med. En givande tid med
mycket skratt och glädje. Det är också fantastiskt
att få vara här tillsammans med min fru. De ämnen
som undervisats, speciellt de om att ha en vision och
att vara uthållig i tron, talade till mig mycket. Även
om jag inte hade några speciella förväntningar inför
konferensen kom det vid precis rätt tillfälle i mitt liv
och min situation. Tack för allt!			
				
			
Pastor Andrzej & Gosia

Autogiro och Swish

För en tid sedan introducerade vi möjligheten att ge
sin gåva via Autogiro. Vi vill bara påminna dig om att möjligheten fortfarande finns kvar. Blankett kan beställas från
oss, alternativt finns den att hämta på vår hemsida eller
via din Internetbank. Möjligheten att ge sin gåva via bankapplikationen Swish finns också. Den är lämplig för dig
som har en ”smart” mobiltelefon. Mata in vårt givarnummer 123 419 3561 i Swishapplikationen i din mobiltelefon
och signera din gåva med programmet BankID.

Avslutning

Då har vi kommit till avslutningen av månadens nyhetsbrev.
Tack för att du tog dig tid att läsa det. Vår förhoppning är att
vi ska få möta dig då vi håller öppet hus om några veckor.
Det vore roligt att få möta dig här hos oss. Har du ett böneämne eller är i behov av samtal, är du välkommen att höra
av dig. Ring eller skriv till oss. Det går också bra att skicka
in ditt böneämne via missionens hemsida. Välkommen att
höra av dig. Så vill vi önska dig som läst brevet Guds rika
välsignelse. På återhörande om en månad.

Efter 14 år i tjänst för Herren behövde Paulus bli
granskad av de människor som hade mer erfarenhet
än honom själv. Paulus skriver ”… Det var väl inte så
att jag sprang eller hade sprungit förgäves?” (Gal 2:2)
Tidpunkten för den undervisning vi fått lyssna till har
för oss varit ett profetiskt tilltal in i den situation vi
befinner oss i. Ett övernaturligt svar till många av de
frågor vi står inför med anledning av vårt äktenskap
men också gällande flera av församlingens ledare.
Denna konferens har varit en bekräftelse för oss att
den var en gåva från Gud till oss.			
				
		
Pastor Bartłomiej & Agnieszka Robel
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