Tranås den 10 augusti 2016

D

å har vi nått fram till augusti månads nyhetsbrev.
Efter att vi nu avslutat vår semester är vi tillbaka
i arbete. Vi har haft en bra ledighet med blandat
innehåll; både arbete, vila och en del resande.
Bland annat blev det en tur till Danmark. Vi hoppas att du
som läser dessa rader också haft en angenäm sommar.
Nu är vi som sagt tillbaka efter en välbehövlig ledighet och
ser fram emot en intressant och fin höst här på missionen.
Arbetet fortsätter och det kommer bli några resor under
hösten. Allt är inte riktigt klart ännu, men vi får anledning
att återkomma till det längre fram. Närmast väntar en resa
till Moldavien som jag skriver kortfattat om längre fram i
detta brev. Tack för ditt stöd i förbön och i form av gåvor.
Utan din medverkan och din generositet blir det Gud lagt
på vårt hjärta inte längre möjligt att göra. Vår bön är att Gud
rikligen skall välsigna dig. Vill till inledning
också dela ett ord från Bibeln. I Efesierbrevet 4:30-32 kan vi läsa: ”Bedröva inte
Guds helige Ande, som ni har fått som ett
sigill för förlossningens dag. Lägg bort all
bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande
och smädande och all annan ondska. Var
istället goda och barmhärtiga mot varandra
och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus
har förlåtit er”. Vi lever i en tid då ondskan
gör sig mer påmind än någonsin. Men som
troende har vi fått den helige Ande som ett
sigill, en hjälpare och en Ande som övervinner ondskan i världen. Jag har under
sommaren lyssnat till vad Gud gör i Mellanöstern och ibland
muslimerna där. Den kärlek som de kristna församlingarna
visar mot muslimerna har skapat en väckelse i bland annat
Egypten. Många muslimer har drömmar om nätterna där de
möter Jesus. De söker sedan upp kristna församlingar för
att få sina drömmar förklarade. Den kärlek många kristna
visar sina muslimska vänner har lett till många muslimers
omvändelse. Vi skall fortsatt bedja för en väckelse också
här i Sverige. Låt oss med barmhärtighet och med kärlek
välkomna dem som kommer till våra församlingar. Kanske
med ett annat ursprung än vårt eget.
En hälsning från Polen
Under många år har FTM-Mission underhållit pastorer i
de länder vi varit verksamma. Polen var det land där FTM-

Mission startade sina insatser. Det första projektet som
missionen tog sig an var att ge barn insulin och glutenfritt
mjöl. Detta var i mitten av 80-talet. Sedan dess har vi haft ett
engagemang och ett hjärta för den evangeliska kyrkan i Polen och det polska folket. En av de pastorer vi understödjer
ekonomiskt är Piotr Cieslar. Han arbetar som distriktsledare
inom Pingströrelsen i Polen och ansvarar för ett 50-tal församlingar i sitt distrikt. Varje år under sommaren ansvarar
Piotr för en stor sommarkonferens som samlar många
barnfamiljer under en veckas tid. Det är oerhört glädjande
att se hur Gud upprättar människor till tjänst i Guds rike
och hur en konferens likt denna är ett viktigt redskap för
människors upprättelse och vandring med Gud. Gläds med
oss över det Piotr skriver i sin hälsning.
Frid vänner!
De flesta av våra församlingar är
små till storleken och behöver
mycket uppmuntran i sin andliga
mognad. Inte bara pastorerna, utan
också de som sitter i bänkarna. För
ungefär 20 år sedan gav Gud mig
en vision för hur detta ”gap” kunde
fyllas igen; han gav mig visionen
om en sommarbibelvecka för
familjer. I början var denna inte så
välbesökt, bara några få familjer
kom, eftersom det inte fanns
någon tradition för detta. Men
under åren som gått har allt fler familjer varit med
under denna vecka. Intresset bara ökar. Det har ökat
så mycket att vi idag behöver två veckor för att kunna
erbjuda alla en plats att komma med. Detta år hade
vi ungefär 1000 människor som var med. Det var
barnfamiljer från alla delar av Polen som kom med,
några kom till och med från andra samfund, eftersom
de uppskattar den undervisning vi har under veckan.
Vi välkomnar alla som är hungriga efter Guds ord och
de yttringar som den helige Ande sänder ibland oss.
Varje år har vi ett tema som vi tittar närmare på
ifrån olika vinklar. Vi försöker hålla det så enkelt
och så praktiskt som möjligt, så att människor kan
tillämpa undervisningen i sitt dagliga liv efter att
konferensen är över. Varje morgon har vi samlingar

för både vuxna och barn, men hela eftermiddagen
är fri så att familjer kan vara tillsammans. Sedan har
vi olika aktiviteter under kvällarna. Vi ser hur Gud
välsignar detta arbete. Vi ser frukten av dessa veckor
i många människors liv såsom frälsning, upprättelse
och helande. Men det som jag uppskattar mest, är
att få höra att människor engagerar sig mer i sin
lokala församling. Detta år kom en man fram och gav
sitt vittnesbörd. Han berättade att han och hans fru
hade bjudits in av en god vän för ett antal år sedan.
Vid tidpunkten var han inte en kristen och var inte
intresserad av vad vi gjorde. Han och hans fru kom
därför att det var en billig vecka i en trevlig miljö.
Det var deras enda motivation för att komma med.
Men då vädret inte var så bra att de kunde gå till
stranden, beslöt han och hans fru sig för att närmare
undersöka vad vi höll på med. Under denna samling
berörde Gud makarnas hjärtan och vi fick bedja för
dem till frälsning. När jag får höra dessa vittnesbörd
berörs mitt hjärta på djupet och allt arbete blir mödan
värd. Tack vare er hjälp och ert stöd kan vi arbeta
på heltid med vuxna, unga och barn. Inte bara i
våra lokala församlingar men också i mycket större
sammanhang. Må Herren välsigna Er rikligen.
			

Årets sommarkonferens samlar
deltagare i alla
åldrar från hela
Polen.

Piotr Cieslar, Distriktsledare

Det är oerhört glädjande att få ta del av dessa hälsningar.
Vi ser betydelsen av pastorssupportet och vad det bär
för frukt. Känner du att du mer aktivt önskar stödja denna
gren, finns möjligheten att ge en regelbunden gåva till detta
arbete. Tack för ditt stöd!
Sommarläger i Moldavien
Sommaren är en intensiv tid för våra vänner i Moldavien.
Under sommaren har makarna Lazar, bortsett från det övriga arbetet i församlingen, ansvarat för ett sommarläger
som samlat många barn. Sedan 2011, då vi första gången
arrangerade sommarläger, har antalet barn stadigt ökat.
Det första lägret hade omkring 30 barn. Mer och mer inser
vi betydelsen av dessa läger. Den kontaktyta dessa läger
skapar gentemot barnens familjer är något vi är mycket
tacksamma för. När barnen kommer hem från lägret har
de många frågor och upplevelser de vill berätta om för sina
föräldrar. Frågorna innebär en fortsatt dialog med församlingen och vi ser hur flera av dessa familjer söker fortsatt
kontakt med församlingen. Igor skriver så här om lägret:
Genom Guds nåd har vi kunnat organisera ännu ett
läger för barn och unga. Detta skedde mellan den
19-24 augusti här i församlingen. Vi hade omkring
90 barn i olika åldrar. Varje dag hade vi bibeltimme,
bön och olika aktiviteter för barn. Varje morgon
kom föräldrar och mor- och farföräldrar till kyrkan
med sina barn. Alla som deltog fick ett mål mat på
en restaurang som heter Mango. Den sista dagen
inbjöds barnen att ta emot Jesus till frälsning. Till
min stora förvåning lämnade nästa alla barnen sina
platser och kom fram för bön om synderna förlåtelse.
När jag frågade dem varför de kommit fram, sa de:
”För att vi vill att Jesus skall förlåta våra synder.”
Samtliga föräldrar var glada och tacksamma över att
deras barn fått vara med på lägret. Vi tackar Gud för
hans nåd emot oss och mot alla de barn som varit
med. Gud älskar verkligen alla barn.

Alla hälsa
och tackar!

Årets sommarläger
samlade ca 90 barn.
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svåra frågor för att kunna gå vidare i livet i frid. Det
är inte svaret som ger oss frid, utan förmågan att
acceptera sanningen om vår situation utan att förstå
varför”.

Vi känner stor tacksamhet till det arbete som
makarna Lazar lägger ner i församlingen. Behoven
i och omkring församlingen är stora, likaså bland
de familjer som församlingen kommer i kontakt
med. Tack till er som troget stödjer oss i arbetet
i Moldavien. Vi kan nog inte fullt ut förstå vad det
innebär för de som får del av den hjälp församlingen
ger. Det vi vet och känner är att tacksamheten är stor
både hos mottagare av hjälpen och hos makarna
Lazar. Låt oss inte glömma dem i deras arbete. De
är i behov av våra böner och vårt stöd. Bed speciellt
för familjen om Guds beskydd och hans omsorg om
dem och deras tre barn.

					Ulla Lindberg
En hälsning från Marika och Sasha
För er som följt missionens arbete känner till att vi under
2013 gjorde en insamling till förmån för en ung man som
heter Sasha. De medel som samlades in har uteslutande
använts för att hjälpa Sasha till ett bättre liv. Tack vare de
pengar som då kom in, har vi under de år som gått kunnat
ge honom läkarvård, tandvård, skolgång, kläder och ett
drägligare liv. Marika som var den som först fick kontakt
med honom, som sörjt för hans väl och varit hans stöd, finns
fortfarande vid hans sida. Julen 2014-15 förolyckades hans
mamma i en brand. Tack vare de gåvor som FTM-Mission
fått ta emot kunde vi hjälpa Sasha att ge sin mamma en
värdig begravning. Sommaren 2015, efter moget övervägande, flyttade Sasha och Marika till Moskva, då chanserna
till studier och att hitta ett arbete är betydligt bättre där.
Både Marika och Sasha studerar idag, båda med inriktning
på att arbeta som tolkar/översättare inom den diplomatiska
världen. För att försörja sig erbjuder Marika privatklasser
i engelska och hon översätter böcker till ryska. Läs deras
hälsning nedan.

				Igor Lazar, Pastor
Några ord om Olivers situation
Med någorlunda regelbundenhet brukar vi skriva några
rader om Olivers situation. Därför lämnar jag nu över pennan till Ulla som skriver några rader om Olivers situation,
FTM-Missions grundare.
Först av allt vill jag tillönska alla en fortsatt god
sommar. Trots att vi är inne i augusti, kan vi ju
fortfarande få en del fina dagar. Vill också tacka
alla som kommer ihåg oss i förbön. Det betyder så
oändligt mycket. Det ger ny kraft för varje dag. Kraft
att gå vidare i en god och positiv anda.
På begäran skall jag försöka att ge en uppdatering
av Olivers hälsa. Som jag tidigare skrivit, är det inte
så lätt att med några korta rader försöka beskriva
hur det är idag. Hans dagar är ju ganska likartade.
Hans hälsa har försämrats mycket, vilket gör att han
antingen sitter i sin rullstol eller ligger. Under det
senaste året har han varit inlagd på sjukhuset i stort
sett en gång i månaden på grund av infektioner. Efter
varje sjukhusvistelse blir krafterna mycket nedsatta.
Han är trött och sover en hel del. Han kan inte
längre gå och har svårt att prata, eftersom han har
svårt att hitta orden. Han bor ju sedan en längre tid
på ett boende, där han får all den vård han behöver.
Det kom till den punkt då jag inte längre kunde sköta
om honom hemma. Det var ju ett svårt beslut att
ta, men som läget var, fanns inget annat alternativ.
Som många kanske vet, lider Oliver av Parkinsons
sjukdom. Den utlöstes strax efter överfallet, så han
har haft sjukdomen länge. Denna månad är det
tjugoett år sedan överfallet. Det är svårt att fatta, men
likväl är det så. Det finns ju ingen bot för sjukdomen,
vilket gör att kroppens funktioner försämras allt
eftersom tiden går. Det är tyvärr vad vi ser hos Oliver.
Jag går till honom de flesta dagar i veckan. Ibland
sover han bara och då sitter jag där och försöker
att ge den kontakt och värme jag kan. Andra dagar
är han lite piggare och är mera vaken, men vi har
fortfarande svårt att kommunicera. Barnen går till
honom så ofta de kan. Han får också besök ibland
av syskon och en del vänner. Han har genom
kommunens försorg en ledsagare som kommer två
gånger i veckan. Då går de ut på en promenad. Vi
är enormt tacksamma för den förmånen.
Till avslut vill vi än en gång tacka för alla förböner
både för oss som familj, men också för missionens
arbete. Någon skrev: ”Man behöver inte ha svar på

Det har nu gått lite mer än ett år sedan vi flyttade till
Moskva. Jag har påbörjat mina diplomatiska studier
på Akademien för Diplomatiska studier. Sasha har
påbörjat studier för att kunna slutföra sitt sista skolår
på gymnasiet där han nu slutför sina slutprov. För
oss har det varit ett svårt år därför att mycket var
tvunget att göras och läras in. Vårt största problem
har varit det hus där vår lägenhet finns. Vi har kunnat
bo här gratis, men vi har haft stora problem med en
av våra grannar som har uppträtt mycket aggressivt,
vi tror att hon har mentala problem. Nästan varje dag
skrek hon, inifrån sin lägenhet, ord om oss som vi
inte vill ta i vår mun. Detta var, ur ett psykologiskt
perspektiv, mycket svårt att hantera, kanske det
svåraste som jag mött under mitt liv. Då vi tillfälligt
befinner oss i Moldavien över sommaren känner vi
ett mycket starkt motstånd att återvända. Men jag
antar att det är motgångarna som gör oss starka.
Det positiva är att vi ändå ser resultat av vårt hårda
arbete. Jag läser nu mitt andra år, Sasha har fått
sitt högstadiecertifikat (han fick fina betyg) så han
klarade av alla examina och känner sig nu helt vuxen.

Sasha på nya äventyr!
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Vi känner stor tacksamhet över den mognad och stora
förändring vi sett under de år som ligger bakom. Sashas liv
har varit allt annat än lätt; under sin uppväxt misshandlades
han svårt av sin styvfar och fick genomlida svåra umbäranden som senare i livet plågat honom svårt. Nu, några år
senare finns minnena kvar, men plågar inte lika starkt hans
liv. Framtidsutsikterna ser bra och ljusa ut och vi hoppas
och beder att det skall gå honom väl i fortsättningen.
Resan till Moldavien
Närmast i tiden för min del ligger en resa till Moldavien
mellan den 19 augusti och den 1 september. Under en
dryg vecka kommer vi att arbeta med de olika projekten i
församlingen. Med mig på resan har jag några amerikanska
vänner som kommer att hjälpa till. En av dem var med förra
året, så det blir en uppföljning av vad som gjordes då. Vi
kommer att under några av dagarna bland annat fokusera
på de barn som varit med på sommarlägret under sommaren. Det blir också besök i hem, bön för sjuka och utdelning
av matpaket. Tillfälle att dela Guds ord kommer det också
att bli i de gudstjänster som ordnas under veckan. Ser fram
emot att få dela Guds ord, en förmån varje gång man får
göra det. Vår bön är att dagarna där skall vara fruktsamma
och att vi ska få gå i förutberedda gärningar. Det kommer
att bli några intensiva dagar tillsammans. Bed för mig och
för resten av teamet. Bed om beskydd under resan och
under vistelsen där och om Guds ledning i det som skall
sägas och göras. Dina och många andras förböner är en
så viktig och betydelsefull del i det arbete som görs på
plats. Bön förändrar förhållanden och gör skillnad! Tack
för ditt engagemang.

Marika och
Sasha och en
gemensam
god vän som
heter Robert
Maretov.
Han är bror
till Svetlana
Cuimac som
vi hjälpte
under en kort tid innan hon
avled i sviterna av sin svåra tuberkulos.
Också han planerar att söka till den Diplomatiska
Akademin, då han vill lära sig fler språk och betjäna
samhället på detta sätt. Denna tanke är mycket
uppmuntrande, då vi vet från vilka förhållanden han
kommer. Men vi vet att med Guds hjälp kommer
han att lyckas med detta. Detta år har han försökt
att arbeta, då jag behöver fokusera på mina studier.
Någon av oss behöver arbeta då vi är i behov av en
inkomst.
Några ord om Sashas hälsotillstånd. Tyvärr lider
han av huvudvärk ganska ofta och han har ont i
sin rygg. Av en tillfällighet fick vi veta att Motrin
är en medicin som är bra för honom. I år vill vi
försöka komma tillrätta med Sashas skelande
öga, en operation var därför aktuell. Men läkaren
vi konsulterade avrådde från detta och förordade
istället att han skulle använda glasögon och ha en
lapp för det ena ögat under några timmar varje dag
för att träna det. På så vis kanske vi helt kan undvika
en operation, då ögat istället kan tränas för att bli
återställt.
Som ni förstår går livet fort. Det har nu gått fyra
år sedan jag första gången mötte Sasha och förde
honom ut ur sin mycket dåliga situation. Från att ha
varit en pojke med självmordstankar som inte trodde
att någon älskade honom eller att någon ville bli hans
vän, har Gud förvandlat en ung man som idag har
hopp för livet och som vill skänka glädje till andra
människor. Han har avslutat skolan och har nu hittat
sätt att hantera de konsekvenser som den tortyr han
utsattes för av sin styvfar gett honom. Vi vill tacka
alla som bidrog till att detta blev möjligt, tack för era
förböner som vi fortfarande behöver. Men livet är så
mycket vackrare nu än det var när Sasha kämpade
mot sitt mörka förflutna.

Månadens projekt
Den här månaden lyfter vi inte fram något specifikt projekt.
Vi vädjar till fortsatt stöd för de pågående projekt vi regelbundet stödjer. Vi känner stor tacksamhet för det arbete
de pastorer utför som vi understödjer ekonomiskt. Känner
du att du vill göra en insats här med en engångsgåva eller
ett mer regelbundet stöd är det mycket välkommet. På
liknande sätt är det med arbetet i Moldavien som fortsatt
behöver vårt stöd. Vi känner stor tacksamhet för det stöd
vi får ta emot varje månad. Gud är god och hans omsorg
om Dig och om oss som leder detta arbete är oerhört stor.
Gud låter ingen av oss bli någon någonting skyldig. Gud
sörjer för den som ger åt den fattige. Tack för din gåva!
Avslutning
Tack för att du tog dig tid att läsa brevet. Så här i avslutningen vill vi påminna om missionens bönetjänst. Känner
du att du är i behov av förbön vill vi uppmuntra dig att höra
av dig. FTM-Mission har under många år stått med i det
vi kallar för bönetjänsten. Det är en förmån för oss att få
bedja för dig och dina behov. Vi är vissa om att Gud hör
bön och att bön förändrar förhållanden och situationer. Vi
vill finnas till för dig! Skriv till oss eller lyft luren och slå oss
en signal! Det går också att skriva till oss via vår hemsida
under fliken Bönetjänsten. Välkommen att höra av dig! Med
önskan om Guds rika välsignelse!

				Marika Deriuseva
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