Guds frid önskar vi Dig,

Tranås den 10 juli 2015

V

år förhoppning är att allt är väl med dig. Vi hoppas också att sommaren erbjuder
dig dagar med både vila och omväxling. Med detta brev vill vi tillönska dig en
fortsatt välsignad sommar. Tack också för gåvor vi fått ta emot under den gångna
perioden. Vi och många med oss befinner sig på semester, men vi vill ändå ta
oss tid att skriva några rader till dig. Semestertid är som bekant den tid på året då det ges
möjlighet att göra det man kanske inte gör vid andra tillfällen under året. Kanske tid till att
läsa en god och uppbygglig bok eller någonting annat. Sommaren är också en tid som
inbjuder oss till reflektion över tro och liv och kanske också till förändring. Sommaren är
också konferensernas tid. Sommaren ger oss möjlighet att slå av på takten och prioritera
vår tid annorlunda. Var du än är och vad du än gör se till att ta tillvara denna möjlighet.
Vi vill också skicka med ett bibelord att påminna oss om så här i semestertid. Vi hämtar det från Jesaja bok 41:10 där
vi läser: ”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar
dig med min hand.” Det är mycket i livet vi kan känna rädsla för eller ängslas över, men detta ord vill påminna oss om
vem vi tillhör och bekänner oss till. Gud har all makt och till honom får vi överlåta oss, i hans hand får vi vila, sucka och
förtrösta. Kanske går du en osäker höst tillmötes eller det finns beslut som måste fattas. Låt då detta bibelord få påminna
dig om vem du tillhör och vad Gud förmår. Vi får ”kasta” vår oro och vår ängslan på Honom som orkar bära den.

The Herbert Schmidt Award

I förra nyhetsbrevet lovade vi att dela med oss av den utmärkelse som Ulla och Oliver och FTM-Mission fått ta emot.
Helt naturligt känner vi en enorm glädje och samtidigt en stor ödmjukhet att fått tjäna det polska folket på det sätt Gud
möjliggjort genom åren. Det är fantastiskt att se hur Gud öppnat dörrar som varit stängda, se hur Gud givit församlingar
och pastorer i Polen favör inför myndigheter är fantastiskt. Vi upplevde också hur de polska pastorerna som deltog på
konferensen gav uttryck för hur den hjälp som förmedlats, bidragit till att deras arbete kunnat leva vidare. På baksidan
av detta brev kan du läsa vad den polska Pingströrelsen skrivit som motivering till utmärkelsen. En utmärkelse som inte
varit möjlig utan ditt trogna stöd genom åren.

Sommarlägret i Glodeni

När du läser detta brev är sommarlägret i full gång i församlingen.
Sammanlagt kommer lägret att pågå i tre veckor då man åldersanpassat lägret. En vecka för de yngsta, sen de lite äldre och sedan en
sista vecka för de äldsta tonåringarna. Vi har säkerligen skrivit det
tidigare, men det är en fantastisk förmån att än en gång få stå som
sponsor till detta läger. Vi kan nog inte ana hur mycket det betyder
för församlingen och för barnen i synnerhet att få denna möjlighet.
Vi vet att lägret kommer att få betydelse i dessa barns liv under lång
tid framöver, men också i barnens familjer. Många frågor väcks och
det gör att föräldrarna söker svar en hos församlingen och makarna
Lazar. Tack för att du stödjer församlingen i detta projekt även i år.
Tack för att du tog dig tid att läsa denna korta sommarhälsning. Vi är medvetna om att sommaren också är lite av förskingringens årstid, då vi är upptagna med allt det som sommaren har att ge. Därför känns det extra roligt att du tog dig
tid att läsa detta brev. Med bön om Guds rika välsignelse önskar vi dig en god fortsättning.
På återhörande i augusti.

........................................................
Jörgen Lindberg
FTM-Mission

Kära Ulla & Oliver
”När ni nu består provet i den
na tjänst, kommer de
att prisa Gud för att ni lyd
igt bekänner er till Kristi
evangelium och med så got
t hjärta delar gemenskapen med dem och med
alla. De kommer också
själva att be för er och längta
efter er på grund av
Guds överväldigande nåd
mot er”. 2 Kor 9:13-14
Genom er kärlek till Gud
och människor har under
åren tusentals människor
Guds kärlek och fått upple
fått höra om
va den på det mest prakti
ska sätt. Detta för att ni har
betjänat de mest behövand
e.
Om vi skulle skriva om allt
ni gjort under de senaste
36
åre
n, skulle det fylla många bö
skulle vi vilja nämna en del
cker. Inte dess mindre
av det: de hundratals långtr
adare med förnödenheter
ralösa barn och människor
till barnhem, sjukhus, föräld
från en mycket fattig bakgru
nd (och vi hade många såd
till barn som led av olika
ana under dessa år). Hjälp
brister och handikapp. Ni
gav
ins
ulin och sprutor till barn
kost till barn med celiaki
med diabetes, glutenfri
(glutenintolerans) och pro
teser till dem som behövd
för de tusentals Biblar som
e det. Vi är också så tacksa
ni gav, som fortfarande läs
mma
es av många. Vi är också
evangelisationskampanjer
så tacksamma för de mång
ni understött och för eko
a
no
mi
sk
hjälp till att bygga kyrkob
Bibelskolan i Warsawa, un
yggnader. För hjälp till
derstöd till pastorer och för
sam
lin
många pastorskonferenser
gsplanterare såväl som att
för pastorer och deras fru
anordna och bekosta
ar. Sist, men inte minst, alla
som ni tryckt på polska och
böcker och annan litteratur
för alla kassetter med inspir
erande undervisning ni sän
t.
På grund av er mångfald
av hjälp och genom era öve
rlåtna hjärtan, har många
blivit berörda och fått en
människor på höga positi
större förståelse för den Ev
oner
ang
eliska kyrkans behov. Resul
kunde predika evangeliet
tatet blev att våra pastorer
med en mycket större frih
et
och
där
Pastorer fick också tillåtelse
igenom nå fram till mång
a människors hjärtan.
att bygga nya kyrkobyggnad
er.
Genom att ni stått med oss
i tider av ekonomisk kris och
att ni fortfarande står med
till Herren och Hans verk.
oss, har ni visat stor kärlek
Ni har betjänat människor
på
det bästa sätt ni kunnat. Ert
inflytande på människors
arbete har haft ett stort
liv, både andligt and fysisk
t. Även om människor int
motstå det praktiska vittne
e delade er tro, kunde de
sbördet av er kärlek.
inte
Vi kommer också ihåg att
varje gång ni gav, även den
minsta gåvan, och även om
gör ni detta?” gav ni ert vit
man inte frågade ”varför
tnesbörd att ni gjorde det
i namnet Jesus. Många gån
kontoren hos höga repres
ger slutade dessa möten (på
entanter i olika former av
regeringsställning) med för
förändra förhållandena i vår
bön för dem och att Gud sku
t land.
lle
När man ser tillbaka på fru
kten av ert arbete kan vi säg
a med fullständig övertygel
att ge hjälp och vara en väl
se att ni är kallade av Gud
signelse för Hans folk i mi
ndre privilegierade delar
av Europa.
Era många år av arbete kan
summeras på följande sät
t: ni har varit mycket trogn
Han gav er. Ni har också vis
a Gud och den kallelse som
at stor kärlek till Kristi kro
pp och ett stort intresse i att
en inspiration för många
se den växa till. Ni har var
och ett sant exempel på Kr
it
isti kärlek.
För allt ni är och fortsätte
r att vara för utbredandet
av Guds rike i vårt land och
troget samarbete under så
för ett så frukbärande och
många år, ber vi er ta emot
vår kärlek och tacksamhet
belöning grundad av Pingst
tillika med Gustav H. Sch
rörelsen i Polen, enligt un
midt
dervisningen av Aposteln
”...Och varen tacksamma”.
Paulus i Kolosserbrevet 3:1
5
Trots att våra ord av tacksa
mhet tycks så små, är vi ful
la av tillförsikt att ert arb
det väntar er en stor belön
ete redan gått före er och
ing i Himlen.
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