Guds frid önskar vi Dig,

Tranås den 10 juli 2016

V

i hoppas att detta brev finner dig vid gott mod.
Vi befinner oss mitt i sommaren och för vår del
har det nu blivit dags för lite ledigt. Var vi befinner oss när detta brev når dig, är i skrivande
stund okänt. Trots semestertid vill skriva några rader till
dig. Juli månads nyhetsbrev brukar inte bli så långt, men
vi vill ändå skicka en kort sommarhälsning till dig. Vår
ledighet till trots fortsätter arbetet ute på missionsfältet.
I Moldavien pågår sommarlägren för barn i olika åldrar.
Vi fick precis en hälsning från Igor att man samlar 90
barn i åldrarna 9-14 år för några dagars lägerverksamhet. Vi gläds över det stora antalet barn som varit med.
Vi återkommer med en rapportering från lägret i kommande brev. Kom gärna ihåg arbetet i Moldavien i dina
förböner. För egen del ser jag fram emot min resa under
senare delen av augusti, då vi fortsätter arbetet bland
barn och unga. Tack också för förböner för oss och för
missionens arbete.

Tappa inte modet
Då jag satte mig ner för att skriva kom orden i meningen
som fått inleda detta nyhetsbrev till mig. Jag vill tro att
det finns en anledning till varför dessa ord så starkt
kom till mig. Av erfarenhet vet jag att när orden kommer
till mig på detta sätt, gör de det av en alldeles speciell
anledning. Mot den bakgrunden vill jag försöka formulera några tankar omkring just detta. Kanske befinner
du som läser detta dig i en situation som gjort att du
tappat modet?
Det finns mycket som kan få oss att tappa modet.
När vi av olika anledning tappar modet, när vi låter vår
blick slå i marken, gör vi det ofta av en orsak. Omständigheter som vi själva är orsak till eller som ligger utanför vår kontroll, kan göra oss modfällda, vi blir håglösa
och förlorar energi och kraft. Det är inget märkligt med
det, så kan livet ibland gestalta sig. Det avgörande är
hur vi handlar och hur vi ”tar oss ur” en sådan situation. När modet sviker oss, när vi drabbas av våra egna
eller andras omständigheter, kanske ställs inför svåra
beslut, finns Guds ord oss till uppmuntran och hjälp.
I Bibeln möter vi många uppmaningar att inte tappa
modet. Jesus säger i Joh. 14:27 ”Frid lämnar jag kvar

åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen
ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” Väl kända
och viktiga ord som vi säkert stavat på många gånger.
Dessa ord ger uttryck för en verklighet som varje troende känner till; det finns en plats i våra liv och i vår tro
som aldrig kommer i gungning – det är Guds frid. Den
plats, där denna frid bor, står orubbligt fast. Jesu ord
om att han, hos oss, lämnar kvar sin frid är en andlig
sanning att vila i. Trots omständigheter, kan vi och får
vi, finna trygghet och ro i det faktum att Guds frid aldrig
lämnar oss.
Mod handlar egentligen om vår egen inre dialog.
Bristen på mod är att veta vad som är det rätta, men
att inte handla därefter. Därför kan man kanske säga
att modlöshet har sin utgångspunkt i bristande tillit till
Gud. Någonstans utmed livets väg har vi förlorat tilliten
till Guds förmåga. Men Gud vill att vi på nytt skall sätta
vår tillit till Honom, att i vår bekännelse åter igen våga
bekänna att Gud förmår; att han som aldrig sviker, inte
heller ska svika dig i din situation. Kanske finns det besvikelser över att saker inte blev som vi en gång tänkt
oss, vilket lämnat oss modfällda och besvikna. Kanske
har tanken slagit oss ”Jaha, det var så här mitt liv blev”
ett slags konstaterande som kan inrymma både sorg,
besvikelser och bitterhet. Men ett sådant konstateran-

väl i att söka de vägar som leder oss vidare i livet. När
så sker, skänker det upprättelse, inte bara åt oss själva,
men också till det som gått förlorat. Min innerliga bön
till dig som tappat modet, är att du på nytt skulle se
Guds möjligheter i den situation du befinner dig i. Att
Gud genom sin heliga Ande på nytt skulle ingjuta nytt
mod i ditt inre. Må så ske i Jesu namn.

Missionens åtaganden
Som alla redan känner till så har missionen ekonomiska
åtagande på flera områden. Genom alla år FTM-Mission
varit verksam, har vi känt en stor förtröstan till Gud att
han sörjer för de behov som finns. Vårt vittnesbörd är att
Gud aldrig lämnat oss ”i sticket”. När det funnits behov
har Gud alltid visat sig trofast och fyllt dessa behov. Gud
har aldrig svikit oss i det uppdrag han ställt oss i. Visst
har det genom åren funnit tillfällen som oroat oss, men
vi har alltid vänt oss till Gud i förtröstan på att han skall
fylla de behov som finns. Gud är densamme idag som
han alltid varit.
Denna månad vill vi peka på de olika fasta åtaganden som finns, som också är kända för många. Vi vill
därför ställa möjligheten öppen för dig att i bön fråga
Herren till vilket ändamål du vill ge din gåva. På talongen har vi även denna månad skrivit sommarlägret. Så
möjligheten att ge en gåva till detta ändamål finns fortfarande. Eventuellt överskjutande medel kommer gå till
kommande aktiviteter i församlingen som rör arbetet
bland de unga. Men känn stor frihet att ge din gåva
till det ändamål du ”brinner” för. Jag kommer också
att genomföra en resa till Moldavien under augusti. Det
finns naturligtvis omkostnader i samband med resan
dit. Tack för ditt engagemang!

de kan också innehålla förströstan och tillit. Trots både
motgångar och besvikelser finns Gud ändå med. I ett
sådant läge blir vår förtröstan på en Gud som bär oss
oändligt viktig. Istället för att ge näring åt det negativa,
gör vi väl i att finna en plats i vårt hjärta, där vi istället
kan känna tacksamhet över det livet ändå gav oss. Hur
mörkt och svårt det än kan vara, finns det alltid någonting att vara tacksam för. Där, i tacksamheten börjar
alltid vägen till förändring. Gud ger aldrig upp om oss!
Han är ljuset på vår stig och staven i vår hand som
leder oss vidare.
I Efesierbrevet 3:13 skriver Paulus: ”Därför ber jag
er att inte tappa modet när jag lider ...” Gudsordet uppmanar till att inte tappa modet, att där det gått förlorat,
på nytt fatta mod. Gud vill att vi skall sätta vår tillit till
Honom och hans makt och möjlighet. När vi fattar mod
att gå vidare och lämnar det som smärtar bakom oss
och istället låter oss uppfyllas av tro och tillit till Guds
förmåga, ger det oss nytt mod och ny kraft att gå vidare. Den situation du kanske befinner dig i är inte slutstationen, Gud vill någonting mer!
Paulus skriver i 2 Tim 1:7: ”Gud har inte gett oss en
modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens”. Viktiga och betydelsefulla ord, värda att
bära med sig. Vi har inte fått en modlöshetens ande. Vi
är i grund och botten av en annan natur. Vi har också
fått en själbesinningens ande. Vad innebär ordet självbesinning? Kanske att inse vem man är, att alla har vi
våra mänskliga begränsningar. Om att dra en gräns för
vår egen förmåga och låta Guds möjligheter ta vid. Att
vi alla är beroende av Guds kraft. Precis som modlöshet kan sorg och sorgearbete också få oss slagna till
marken. Sorgen kan vara både förlamande och svår.
Paulus skriver i 1 Tess 4:13: ”Bröder, vi vill att ni skall
veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat,
så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något
hopp”. Kristi kärlek som bor i oss är starkare än det
som drabbar oss. Kristi kärlek övervinner och är starkare än det som vi möter och går igenom. Låt oss alltid
bli kvar i den kärleken.
Vi har rätt till vår egen smärta, vår egen sorg, men
det är viktigt att inte ”bli kvar” i det som drabbar oss.
För vår egen skull och för de som står oss nära, gör vi

Avslutning
Med dessa ord vill vi tillönska er alla en fortsatt god sommar. Vi är tillbaka i arbete igen andra veckan i augusti.
Den 20e augusti återvänder jag till Moldavien för att
under 10 dagar leda ett team som skall hjälpa Igor och
församlingen med evangelisation. Vi kommer bland annat genomföra en dagbibelskola för barn, besöka sjuka
och dela ut matpaket. Det blir också tid för gudstjänst.
Bed gärna för resan redan nu, att Gud får öppna dörrar
och att Guds ord får framgång bland folket, men också
om Herrens beskydd för oss som åker. Besök oss gärna
på Europakonferensen under slutet av juli. Vi kommer
vara på konferensen tors-lörd(24-27). Välkommen till vår
monter! Det vore roligt att få växla några ord med dig. Än
en gång tack för förböner och stöd i form av gåvor. Gud
ska rikligen löna dig! Han blir ingen någonting skyldig.
Vår bön är att Gud i härlighet skall fylla dina behov.
Med önskan om Guds rika välsignelse!

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