Guds frid önskar vi Dig,

D

et känns nästan märkligt, men vi är nu framme
vid halvårsskifte, det är redan juni månad. Sommaren är här även om vädret hittills inte varit det
bästa. Det får gärna bli lite varmare! För många
väntar nu semester och latare dagar. Efter en intensiv vår
har också vi här på missionen tänkt vara semesterlediga.
Juli månad är tänkt att vi skall få lite sommarledigt och
”ladda” våra batterier. Behöver du av någon anledning
komma i kontakt med oss är det lättas att skicka ett mail.
Vi svarar Dig så snart vi får tillfälle.
Tack också för din insats under den gångna månaden.
Tack för förbön och för gåvor som kommit missionens
olika grenar till del. Din givmildhet gör att missionens olika
åtaganden kan fortsätta. Detta nyhetsbrev viker vi till viss
del åt pastorskonferensen som vi genomförde under Kristihimmelsfärdshelgen. Men först några tankar från Guds
ord till inledning. Det känns alltid gott att få göra det tillsammans med dig som läser brevet.
Det finns några versrader i 2 Korintierbrevet som jag
vill dela med Dig. I det 4e kapitlets 5-6 vers läser vi följande: ”Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han
är herre och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som
sade: ’Ljus skall lysa i mörkret’, har lyst upp mitt hjärta, för
att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi
ansikte skall sprida sig”. Fantastiska ord. Låt oss stanna
upp och reflektera över dem ett ögonblick. Paulus skriver
att han ”inte förkunnar sig själv” och att han är en tjänare
”för Kristi skull” och att hans liv skall ”lysa i mörkret” därför att Kristus har ”lyst upp hans hjärta”. Det vi gör, det
gör vi för Kristi skull och när vi gör det, så förkunnar vi
inte oss själva utan Kristus. Allt det vi gör, det gör vi för
Kristus. Som enskilt kristna eller missionsrörelse; det vi
gör, det gör vi för Kristi skull. Vi förkunnar inte oss själva
utan Kristus. Därför att Kristus har upplyst vårt inre. Han
har fört oss från mörker till ljus, så att kunskapen om honom, skall bli synliggjord genom oss, genom dig och mig,
och det arbete som missionen får utföra. Låt oss aldrig
tappa detta perspektiv; det är genom Kristi ljus som lyser
genom oss som kunskapen om Honom blir känd i denna
världen. Kunskapen om Guds härlighet, som givits till oss
som Hans barn blir känd då Guds ljus får skina genom
oss. Kontrasten till vers 4 är enorm, där Paulus skriver
att ”Satan som är gud i denna världen, har förblindat en
sådan människa så att hon inte kan se ljuset från det glada
budskapet, eller förstå det fantastiska i Kristi vår Guds härlighet, som vi predikar”. De som inte tror, menar Paulus,
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är förblindade, men de som tror har fått sitt inre upplyst av
Guds härlighet. Den människa som tar emot Kristi frälsning får i ett ögonblick sitt inre upplyst av Guds härlighet.
Här blir Jesu ord till en välsignad verklighet: ”Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som
följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”
(Joh 8:12) Vår närvaro i denna världen är av avgörande
betydelse då den skingrar det mörker som råder. Låt oss
inte sätta detta ljus under skäppan, utan låt det få sprida
sitt ljus.

Pastorskonferensen i Kudowa

Så har då konferensen som vi under så lång tid planerat för
äntligen blivit av. Jag kommer inte att själv skriva så mycket
om konferensen utan upplåta plats för de pastorer som
skickat sina tack till oss. Dessa vittnesbörd ger återigen
uttryck för vad en sådan här konferens betyder. Många
pastorer kom fram till oss och tackade för att vi åter igen
arrangerat en konferens. För många av dem är detta en möjlighet att komma bort för ett par dagar och både få vila från
sitt dagliga arbete, men också få lyssna till bra undervisning
från erfarna pastorer. Men det finns ändå något vi skulle vilja
dela med dig som läser våra brev. Något fantastiskt som
tog plats under torsdagens inledande samling. Inbjuden till
konferensen var också Marek Kaminski, han är nationell
ledare för den polska Pingströrelsen. Han var där för att
träffa oss men också för att ifrån den polska Pingströrelsen och det polska folket överräcka en utmärkelse till Ulla
och Oliver och FTM-mission för deras långvariga insatser

Ulla får ta emot utmärkelsen från Pingströrelsens
nationelle ledare Marek Kaminski.

för det polska folket, främst under 70, 80 och 90-talet.
Utmärkelsen heter Gustav Herbert Smith Award. Det är
den högsta utmärkelsen som kan delas ut för förtjänstfullt
arbete och har bara delats ut vid ett tidigare tillfälle och då
fick den amerikanska Pingströrelsen (Assemblies of God)
ta emot utmärkelsen. Det var många som rördes till tårar
under det att Marek läste upp motivationen till varför den
delades ut. Många blev påminda om olika saker som gjorts
under de år som gått och vad det fått betyda för många
många människor genom åren. Vi känner stor tacksamhet
för vad Gud fått göra genom missionen under dessa år.
Men framför allt har detta arbete inte kunnat utföras utan
mångas stora generositet under åren. Detta är många av
er som läser brevet, och finns med i arbetet, i allra högsta
grad delaktiga i. Utan er hade inget av detta arbete kunnat genomföras. I nästa nyhetsbrev kommer vi publicera
det tal som hölls i samband med utmärkelsen. Nu vill vi ge
utrymme åt några hälsningar från pastorer som var med på
konferensen. Samtliga hälsningar kommer finnas att läsa
på vår hemsida.
Detta var vår andra konferens i
Kudowa sponsrad av FTM-Mission.
Vi är så berikade och välsignade
av den undervisning Pastor Sam
Smucker och hans team gav. Deras
undervisning är för oss mycket
dyrbar och lämnar ett bestående
intryck på våra liv och i våra hjärtan.
Tack för de många exempel och
upplevelser från era liv och familjer
som ni delade med oss. Må Gud välsigna er som
bekostat konferensen och de som undervisade. Ett
stort tack! Hur underbart är det inte att ha Guds familj
över hela världen? Vi tackar Gud för era varma och
ärliga hjärtan.
			 Stanisław & Maria Kucharscy
Ett stort tack för att ni hjälpte oss
att få delta i denna konferens. Vi
har väntat länge på att få en tid
av vila och avkoppling. Vi skulle
aldrig, utan er hjälp, kunnat få
vila i en sådan underbar miljö.
Men mest betydelsefullt var att
vi fick spendera tid med andra
pastorspar. Utbytet av erfarenheter,
tid av förbön för varandra och att också få glädjas
och skratta tillsammans. För mig personligen var
undervisningen som Pastor Sam Smucker och hans
bror gav helt fantastisk. Deras långa erfarenhet
applicerades på ett mycket inspirerande sätt, ofta
med humor. Denna konferens var en stor välsignelse
för oss. Ett stort tack!
			

Andrzej & Katarzyna Urgacz

Vi såg fram emot konferensen i Kudowa som vi
hoppades skulle bli några dagar då vi kunde hämta
andan efter veckor av hårt arbete, både fysiskt och
emotionellt, i vår församling. Vi kom med avsikten att
få lite fysisk vila och få ta igen lite sömn och koppla
av. Men redan från början inspirerade undervisningen
oss att söka vila i Gud och i den helige Ande som

Det blev en mycket lyckad konferens! Undervisning,
gemenskap och en för många behövlig vila från den
vardagliga rutinen uppskattas av deltagarna.
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vederkvicker hela människan. Andra
dagens undervisning var också en
bekräftelse för oss att konferensen
var en stor investering i våra liv,
både andligt och lekamligt. Vi är så
tacksamma till de som organiserat
och bekostat konferensen. Tack för
att ni gjorde det möjligt för oss att
få komma till denna konferens. Den
hjälpte oss att få ny inspiration och en ny entusiasm
i vår uppgift att utbreda Guds rike på jorden. Än en
gång ett stort tack för att vi blev inbjudna att delta
och för möjligheten att få tillbringa några dagar
tillsammans. Vi är välsignade till ande, kropp och
själ. Med tacksamma hjärtan.
			

Mariusz & Ola Nachtman

De nya fräscha golven
är nu på plats.

Varje konferens med pastor Sam
Smuckers undervisning är en riktig
andlig fest. Men den senaste var
mycket speciell. Vi kom till denna
konferens med mycket fruktan
och osäkerhet i våra hjärtan om
en förfrågan om att bli pastorer i
församlingen i Nysa. Flera gånger
har vi upplevt att Gud talat till oss
om att anta utmaningen, men olika saker i våra liv har
gjort att vi skjutit upp beslutet och inte vågat ta det
steg i tro som det innebär. Under konferensen bad
jag: ”Gud tänd elden i mig, så att den inte dör” och
det var vad som hände. Varje tillfälle av undervisning
var direkt till mig och min fru. Så från och med nu
vill vi inte vänta längre, så vi har tagit ett fast beslut;
det är tid att hoppa från klippan där vi suttit fast. Det
är tid att börja arbeta. Under denna konferens har vi
meddelat vårt beslut till ledarskapet av församlingen
i Nysa. Med tanke på min egen upplevelse från
konferensen kan jag ärligt säga att Gud använder
er till att uppfylla det stora missionsuppdraget. Med
det menar jag att bygga Kristi kropp utöver världen,
Polen inkluderat. Vi tackar Gud för er.
			

Vi vet också att det, på grund av ändrade ekonomiska
förutsättningar för Löftenas Barn kommer innebära viss
omorganisation i deras verksamhet. Då jag reser till Rumänien under senare delen av juni hoppas jag att vi kommer kunna få ytterligare information om vad detta innebär.
Vi återkomer alltså då vi vet mer. Vi vill dock passa på att
önska Dan Guds rika välsignelse i hans nya tjänst. FTMMission kommer att också fortsättningsvis ge ekonomiskt
stöd till Dan, då det i nuläget är osäkert hur mycket församlingen kan betala honom i underhåll.

Resan till Rumänien

Som tidigare nämnts kommer jag att under perioden 16-28
juni befinna mig i Oradea, Rumänien. Missionen står som
värd för ännu ett amerikanskt team som denna gång kommer att vara engagerade i arbetet på Caminul Felix. Under
en dryg vecka kommer teamet att arbeta på Caminul Felix
med att hjälpa till med att bygga på det husprojekt som
finns där. Naturligtvis blir det också besök i familjer och
församlingsbesök. Vi skall också försöka göra en social
insats någonstans i och omkring Oradea. Vad det blir är
ännu inte riktigt klart. Söndagen blir det gudstjänst i någon
av församlingarna i Oradea.

Bogdan & Ela Kleszczynski

Den romska kolonin i Tinca

Löftenas Barn & Dan Mitra

I tidigare brev har vi skrivit om den romska kolonin i Tinca.
Under min vistelse i Oradea kommer jag åter igen att besöka denna plats. Vi samtalar nu som bäst om på vilket
sätt vi kan göra bäst nytta i detta sammanhang. Det finns
konkreta förslag som vi nu bearbetar. Vi har, som många
andra, känt att det är angeläget att göra någonting för romerna sak på plats, där de kommer ifrån. Möjligheten att
göra något för romerna i Tinca har öppnats genom pastor
Florin Popa som vi understödjer. Efter att vi kommer tillbaka
från vår semester hoppas vi att vi kan presentera dessa
planer lite närmare.

Vi vill också dela med oss av resultatet av den insamling
vi gjorde för Löftenas Barns räkning för en tid sedan då vi
samlade in medel till reparation av ett par golv som var i
dåligt skick. Detta arbete har nu genomförts och på bilderna
kan du se det färdiga resultatet. Vi är glada över att kunnat förmedla detta. Vi har också kunnat hjälpa den romska
familj som vi tidigare hjälpt med en toalett/dusch och en
diskbänk. Nu har vi även bekostat en varmvattenberedare
till familjen.
Vi har också, via Dan Mitra som fram tills nu varit vår
kontaktperson på Löftenas barn, fått höra att det troligtvis inom en snar framtid kommer bli en del förändringar.
Både för Löftenas barn, men också för Dan själv. Dan har
tackat jag till en pastorstjänst efter att under många år
arbetat som reseevangelist och fristående pastor/förkunnare. Församlingen ligger en halvtimmes bilfärd utanför
Oradea.

Sommarens projekt

Under juni och juli vill vi samla in pengar till sommarlägret
i Glodeni, Moldavien. Detta är något vi gjort under en följd
av år. Inför varje år vi gör det, känns det lika angeläget,
därför att vi ser vilken frukt det för med sig. Sommarlägren
har verkligen varit en stor välsignelse. Detta läger är för de
allra, allra flesta sommarens absoluta höjdpunkt. För de
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som aldrig tidigare kunna åka är det första gången som de
får uppleva detta. För andra blir det ett kärt återseende då
dessa barn och ungdomar får komma tillbaka. Vi vet från
tidigare år att det barnen får lära sig under lägret av bibelkunskap, präglar dem själva och deras familjer under lång
tid. För många är det deras första kontakt med en levande
tro och en kärleksfull famn. Vi har bett Igor skriva några
rader om vad de vill göra på lägret och vad det betyder för
dessa barn. Så här skriver Igor:
Sommarläger
Ett av de viktigaste redskapen vi har då vi önskar
leda ett barn till tro på Jesus som Herre och Frälsare
är sommarlägren. I år började många av föräldrarna,
som vill skicka sitt barn på sommarlägret, att komma
till oss redan i april för att anmäla sina barn.
Flera av dem var oroliga att deras barn skulle
spendera sommaren framför datorn. Det gör oss
glada att se föräldrarnas vilja att se sina barn åka
till ett kristet läger. Nu är inskrivningen i full gång.
Idag finns det 70-80 barn som otåligt och med
glädje väntar på dagen då de får åka på lägret. Årets
lägerprogram omfattar följande aktiviteter:
1.
2.
3.
4.

Sommarlägret är
för alla åldrar och är
sommarens höjdpunkt.

Än en gång tack för att du stödjer oss och församlingen
i att täcka omkostnaderna för detta läger. Vi beräknar
omkostnaderna till omkring 20 000 kronor, vilket innebär
ca 250 kronor per barn. Ett eventuellt överskott från sommarlägret kommer att gå till församlingens övriga arbete
bland barn och unga.

Bibeltimme med bibeltävlingar varje dag
Gemenskap, möjlighet till samtal och förbön i
mindre grupper
Olika utomhusaktiviteter.
Besöksdag för föräldrar. Föräldrar inbjuds
också att vara med i en lovsångsgudstjänst.

Gåvobrev

Vi vill också påminna om våra gåvobrev. Ge bort en gåva till
någon som fyller år genom att stödja något av missionens
olika projekt. Det är en fantastisk möjlighet att glädja någon
samtidigt som gåvan gör nytta och kan glädja någon som
har det sämre ställt än oss. Har du frågor är du välkommen
att höra av dig till oss så hjälper vi dig.

När vi tittar tillbaka kan vi se att många av de barn
som varit med på sommarlägren de senaste åren
börjat läsa bibeln och bedja regelbundet. De kommer
också till församlingens olika aktiviteter, bland
annat Klubb Hopp. Barnen berättar sedan för sina
föräldrar om Gud. Men också ute i samhället, och
i skolan. Många föräldrar är glada över de positiva
förändringar de ser i sina barns liv. Vi ber för dem
som kommer med på årets läger, att vi kan hjälpa
dem att växa andligt och i sin relation med Gud.
Bed gärna för lägret och att Gud skall välsigna det.

Avslutning

Allting har ett slut, så också denna sommarhälsning. Vi
hoppas att du välsignats av att läsa detta brev och att du
gläds med oss över vad Gud gör. Nu hoppas vi att du tar
tillvara det som sommaren ger och att du fyller dina dagar
med både vila och den form av arbete som skänker dig
vila. Då menar jag göra det som du uppskattar och som
skänker dig glädje och tillfredställelse. Kanske en resa för
att besöka en vän som du inte sett på länge eller kanske
påta i trädgården, renovera, måla eller något annat. Gör
någonting utöver det du normalt brukar göra, kanske ”ta
tag” i något som du skjutit upp alltförlänge. Ja, du känner
säkert till vad det skulle kunna vara. Vad du än gör, vart du
än åker, vem du än möter, så vill vi skicka med dig det bästa
vi vet och det är Guds välsignelse och hans beskydd. Vet
att du är omsluten av Guds änglahär. Tack för att du läst
brevet! På återhörande om en månad.

				Vänliga hälsningar
				Pastor Igor Lazar

Donationer 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.
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.
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