Tranås den 11 september 2017

Bäste medarbetare,

D

et är förunderligt hur fort tiden passerar
förbi. Hösten är nu här, sommaren kom
och gick oss förbi så otroligt snabbt. Även
om det inte slogs några värmerekord, så
var det en ganska hyfsad sommar. Som många redan
känner till, föredrar undertecknad vår och sommar före
den kallare årstiden. Men bor vi där vi bor, så får vi ta
årstiderna när de kommer. Hösten har ju sin charm
den också och är fin med alla sina färger och sin höga
krispiga luft. Också det har ju sin tjusning. Vi hoppas
också att vi skall få en fin höst här på missionen. Vår
önskan och bön är att vi skall kunna fortsätta detta
arbete som Gud ställt oss i. Det finns mycket att göra
och behoven som når oss är alla på sitt sätt behjärtansvärda, även om vi kanske inte kan möta dem alla.
Vi gläds över vad Gud gör genom de medarbetare vi
har i de länder vi finns representerade. Vi ser att de på
sitt unika sätt gör Guds rike känt. Att få stötta dem i
deras tjänst och att göra insatser i deras närhet känns
mycket givande. I detta brev lyfter vi fram två sådana
exempel. Men först några ord från Galaterbrevet.
Guds nåd

Önskar dela några ord från Galaterbrevets 2a kapitel. I versarna 19-21 skriver Paulus följande: ”Jag är
korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan
Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp,
det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig
och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd.
Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade
Kristus dött förgäves.”
När jag läste dessa verser föll mina ord speciellt
på orden där Paulus skriver om att inte förkasta nåden. Jesu frälsningsverk på Golgata är den kristna
trons absoluta centrum. Vi kan inte lägga till eller dra
ifrån någonting från det Jesus gjort för oss.
I den engelska översättningen används ordet
åsidosätta eller omintetgöra istället för vårt ord för-

kasta. Ett annat ord som passar in är också ordet
annullera. Nåd i sin djupaste betydelse handlar om
att människan erbjuds någonting den på inget vis
gjort sig förtjänt av. I detta fall är det Guds nåd som
blivit utgiven genom Jesu död på Golgata som ges
människan. Frälsningen är en Guds gåva. Trots att
människan i tidens begynnelse vände Gud ryggen,
öppnar Gud på nytt en väg genom sin Son Jesus
Kristus som helar relationen med honom. Den relation som brutits genom syndens intåg i vår värld,
upprättas genom Jesu död och uppståndelse. Det är
viktigt att vi inser betydelsen av vad nåden innebär.
Vi kan varken lägga till eller dra ifrån något i det som
är Jesu frälsningsverk. Vi kan inte genom olika gärningar blidka Gud. Vi kan inte genom olika tekniker
eller terapier komma närmare Gud eller förbättra vår
”ställning” i relation till Honom. Om vi sätter oss över
Guds nåd, i tron att vi kan ”bättra på” vårt förhållande till Gud, åsidosätter vi Jesu frälsningsverk. Vi
annullerar innebörden i Jesu offerdöd. Guds nåd är
fri och den finner vi i Guds erbjudande om frälsning i
Jesus Kristus. Jesu kärlek till oss bygger på vår relation med honom, inte på vad vi kan göra eller uträtta.
På grund av vår personliga relation med Jesus Kristus, kan vi vila i visshet om att Guds nåd räcker till. Vi
behöver inte blidka Gud genom några gärningar eller
offer. Låt oss inte förkasta Guds nåd. Korset är inte
bara en uppenbarelse över vår egen synd, korset är
också en uppenbarelse över vårt eget värde. Vi är

Guds skapelses krona, hans ögonsten och
nåden har vi fått, trots att vi inte gjort oss
förtjänta av den.
Polen

Som många känner till stödjer vi också
pastorer i Polen. En av de pastorer vi understödjer heter Piotr Cieslar. Han har under 16
år fungerat som distriktsledare i den polska
Pingströrelsen. Under detta år har han lämnat
den tjänsten och fungerar nu som en viktig
resurs för församlingarna i distriktet. Piotr
har under många år varit en viktig kontakt
för missionens roll i Polen. Även hans båda
bröder, som nu är pensionärer sedan några
år, har varit viktiga för oss då vi hade en mer
aktiv roll under många år. Missionens arbete
tog sin början i Polen för att sedan även gälla
Rumänien och på senare år även Moldavien. Vårt engagemang för Polens folk sträcker sig ända tillbaka till
slutet av 70-talet. Under många år, framförallt under
80 och 90-talet, då Polen var i stort behov av mycket
hjälp, fick bröderna Cieslar en mycket betydande roll
för att missionen skulle kunna verka. Genom deras
församlingar kunde FTM förmedla stora mängder med
nödhjälp till Polens folk. Genom alla dessa år har vi
upprätthållit kontakten med det polska folket. Under
senare år har vi arrangerat pastorskonferenser i det
distrikt som Piotr ansvarat för. Vi vet av erfarenhet att
dessa konferenser haft stor betydelse för pastorerna.
I skrivande stund planerar vi för att genomföra ytterligare en konferens, denna gång med inriktning på
äktenskap och relationen emellan makar, då vi sett
att behavet är stort. Tidpunkt är inte fastställd ännu.
I kommande brev återkommer vi till denna konferens.
I dagarna fick vi en hälsning ifrån Piotr som vi flikar
in i detta brev.

Sommarkonferensen är välbesökt och är en
av årets absoluta höjdpunkter.

Hälsningar från Opole!
Sommaren och sommarens olika aktiviteter är nu
nästan förbi och nu väntar hösten och nya tar vid.
Sommaren är en intensiv period som innehåller olika
konferenser blandat med andra aktiviteter. Det stora
event vi alltid har på sommaren är vår Bibelvecka
utformad för familjer och det är den jag är ansvarig
för. Att förbereda och planera detta tar mycket tid
och kraft, men då man får lyssna till de vittnesbörd
som deltagarna delar med sig av, är det den största
glädje och belöning man kan få.
Som jag tidigare berättat, har jag under 16 år varit
distriktledare för Pingströrelsen här i Polen. Men så
i januari i år avslutade jag den rollen. Idag gör jag i
princip samma sak, men är lite friare. Det är ibland
både enklare och friare att inte vara styrd av en
officiell tjänst. Jag kan nu hjälpa till där det behövs,
men då som en vän. Jag vill dela med er några av de
vittnesbörd som vi fick efter vår Bibelvecka.
Kraften i en inbjudan
Genom några goda vänner blev ett gift par inbjudna
till Bibelveckan. De var inte speciellt intresserade av
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för den här gången. Tack för er kärlek och vänskap
och för det ekonomiska stöd jag får. Må Kristi kyrka
växa och namnet Jesus bli upphöjt.
				
Piotr Cieslar

själva bibelundervisningen, men desto mer av att få
tillbringa några dagar i en fin miljö, med möjlighet
till sol och bad. Men då de på håll hörde den livliga
lovsångsmusiken spelas och det inte var väder
att ligga på stranden beslutade de sig för att kolla
in detta närmare. Den kvällen blev kvinnan frälst.
Hon berättade att ganska omedelbart efter denna
händelse blev hennes liv dramatiskt annorlunda.
Kort därefter lät hon döpa sig i vatten och började
bedja intensivt för sin man som inte var emot hennes
livsförvandling, men inte heller så särskilt intresserad.
Så i år kom de med på Bibelveckan igen och
hon fortsatte att bedja för sin makes frälsning, men
som hon själv uttryckte det ”mycket envisa sätt”,
men började tappa hoppet. Så i mitten av veckan
framfördes en stark profetisk hälsning som handlade
om Jesu kärlek och den kvällen steg hennes man
fram tillsammans med några andra för att bli frälst.
Glädjen som hans fru visade går inte att i ord
beskriva. Så vi ser att en enkel inbjudan och bön
kan förändra en människas liv.

Människors frälsning och upprättelse är det viktigaste
och mest betydelsefulla man kan arbeta med. Att få
läsa om hur människors liv blir förvandlade och hur
Jesus och den helige Ande förändrar människors liv
är inspirerande. Det motiverar oss att fortsätta stödja
de pastorer och andliga ledare som vi har omkring
oss. En gåva eller ett regelbundet stöd till grenen
pastorsunderhåll är välkommet. Tack!
Den romska församlingen i Batar

I tidigare brev har vi skrivit om den romska församlingen i Batar som ligger en knapp timmes bilresa
utanför Oradea. Församlingen är en del av pastor
Laurentiu Pascutis ansvar. Laurentiu är ju även ansvarig för församlingen i Les, som vi skrivit om tidigare och även samlat in pengar till. I detta brev vill
vi rikta uppmärksamheten mot församlingen i Batar.
I maj då jag senast besökte Rumänien, besökte jag
också denna församling. Under det senaste året har
församlingen med egna medel, och fram tills nu, helt
på egen hand, utan hjälp från väst, byggt en ny kyrka.
Man har arbetat, många i Nordirland, för att sedan
skänka pengarna till detta kyrkbygge. En fantastisk
prestation.
Som många säkert kan förstå, är det en alldeles
extraordinär upplevelse att få finnas med och fira
gudstjänst i en romsk församling. Det är mycket
glädje, dans och rörelse. Inte minst är musiken, som
ofta spelas allt för högt, i vart fall enligt min smak,
mycket livlig. Trots olikheterna med hur vi är vana att
fira gudstjänst, finns tron som förenar oss. Personligen är jag förtjust i den mångfald som Guds rike
erbjuder. I och omkring Oradea finns många, både
stora och små, romska församlingar. Församlingen i
Batar är en av de större och den växer stadigt. Laurentiu skriver följande:

Hoppet återvände
En annan person skrev till mig att många människor
hade sårat honom och att han börjat förlora
hoppet och sin tro. En vän hade bjudit in honom till
Bibelveckan och under en predikan fick han inte bara
tillbaka hoppet och meningen med livet, men tog
också emot Jesus på nytt i sitt hjärta. Den entusiasm
som människor visar då de tar emot Jesus som sin
Frälsare är den bästa belöningen vi kan få. Det gör
all möda vi går igenom och allt arbete med dessa
konferenser betydelsefull och viktig.
Den helige Ande kommer fortfarande över
människor
En av kvällarna hade vi vikt för den helige Ande och
att han skulle fylla människor. Många människor kom
fram vid inbjudan för att få uppleva dop i den helige
Ande. Efter den kvällen skrev en av deltagarna: ”Jag
tycker egentligen inte om stora samlingar, jag var
också skeptisk till den helige Ande och var inte säker
på att jag behövde andens dop. Men den kvällen
föddes en stark längtan i hans hjärta och han kom
fram för förbön, vilket resulterade i att han tog emot
andens dop. Han berättade att han alltid varit mycket
kritisk till andra människor, hade ingen glädje i sitt
eget liv, men den kvällen förändrades allt. Nu vet han
vad han saknat under många år.
Detta var bara ett fåtal av de vittnesbörd vi fick ta
emot under veckan som jag ville dela med er. Gud
sitter fortfarande på tronen och han är redo att möta
och mätta vår djupaste andliga hunger.
Nu fortsätter arbetet och vi planerar att hålla en
ny konferens med inriktning för pastorer och med
ett ämne som handlar om att bygga hälsosamma
församlingar. Det finns så många olika idéer om
vad vi behöver göra för att bygga en hälsosam
församlingsmiljö. Denna gång vill vi sitta ner och
lyssna till vad den tidiga kyrkan gjorde och hur den
växte, för att vi sedan kunna tillämpa det i vår tid.
Med dessa tre vittnesbörd avrundar jag detta brev

Kyrkan i batar har fått en fin vit fasad.
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Sommaren i den romska Pingstförsamlingen i Batar
har varit intensiv. Många av de som bor och arbetar
i Nordirland kom hem över sommaren för att hjälpa
till att bygga färdigt sin kyrka. Tackvare hjälp från
en församling i USA och intjänade pengar från de
som arbetar i Nordirland, kunde insidan av kyrkan
färdigställas. Även utsidan kunde isoleras och
målas tackvare hjälp från bröderna från Belfast.
Den 23e juli kunde lokalen invigas. Hela kyrkan var
absolut fullsatt. Många från samhället, men också
närliggande byar, hade kommit för att vara med på
gudstjänsten. Församlingen passade också på att
hålla dopförrättning. Två gifta par och dottern till en
av de äldste bekände att Jesus Kristus var deras
frälsare och lät sig döpas i den intilliggande ån.
Med Guds och församlingens hjälp kunde mycket
arbete slutföras på byggnaden. Vi fortsätter att bedja
att vi kommer kunna installera ett värmesystem
innan vintern kommer och att vi också ska kunna
installera en ljudanläggning. Vi vädjar om förbön för
dessa två saker och att Gud skall beröra människors
hjärtan i samhället. Att Gud skall göra dem fria från
det slaveri de sitter fast i och att Gud skall komma
med väckelse på denna plats.

				Laurentiu Pascuti
				Pastor
Vid invigningsgudstjänsten var det fullsatt. Man
passade på att också hålla dopförrättning

Månadens projekt

Med anledning av den positiva utveckling vi kunnat se
i församlingen i Batar vill vi försöka hjälpa dem att ta
det sista steget och det är att få fram en ljudanläggning. Den som finns idag är lånad. Då jag samtalade
med några av ledarna i våras, var detta ett stort bekymmer som man inte riktigt rådde på. Man saknar
både resurser och kunskap att ordna med detta. Vi
har därför i samråd med Laurentiu bestämt att vi skall
försöka ordna denna sak. Vill du vara med och hjälpa
oss att ge församlingen en funktionell ljudanläggning så att de kan fira gudstjänst? Tanken är att den
kommer att installeras under senhösten. Vi planerar

en resa ner till Rumänien under oktober månad. Om
utrustningen kunde vara på plats till dess, vore det
fantastiskt. Undertecknad kunde då ägna en dag åt
att installera och driftsätta anläggningen. Beräknad
kostnad för detta projekt ligger på ca 25 000 kronor.
Eventuellt överskott kommer tillfalla församlingen, då
det återstår en del arbete på byggnationen. Tack för
din vilja att hjälpa.
Avslutning

Tack för att du tog dig tid att läsa denna hälsning
ifrån oss. Tack för ditt stöd i och genom förbön och
gåvor. Hos oss är alltid ”dörren” öppen. Önskar du
hjälp i förbön eller vill besöka oss, går det alldeles
utmärkt. Vi önskar bara att du ringer innan om du har
planer på att titta förbi. Vi kan vara ute på resa, eller
att kontoret är stängt på grund av andra anledningar.
Varmt välkommen! Vi återkommer med en rapport i
kommande brev. Var välsignad!

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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