Tranås den 10 januari 2017

Guds frid och god fortsättning,

E

fter både jul och nyårsledighet har vi nu återupptagit arbetet. Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans med dig som läser våra nyhetsbrev och
stödjer arbetet på olika sätt. Vi känner tacksamhet för det som varit. Ditt och många andras trogna stöd gör
det möjligt för oss att fortsätta detta arbete. Vi riktar därför
ett stort tack till dig för ditt stöd under det gångna året.
Vid de tidpunkter man ställs inför det som ibland brukar kallas för ”ett oskrivet blad”, en ny fas i livet, ett nyårsskifte eller någonting annat som är avgörande i livet,
brukar man ibland blicka bakåt. Som organisation har vi
också en historia. För att inte tappa sin egen historia gör
man väl i att bekanta sig med den. Ibland blir jag påmind
av människor jag möter i Rumänien eller Polen om saker
som missionen varit engagerad i, saker som då var avgörande och viktiga. Händelser som vi kanske glömt bort
men som lever kvar i deras hjärtan. För några år sedan
skrev Oliver Lindberg, en av grundarna till missionen, en
bok om sitt liv och arbetet i Östeuropa. Där delar han med
sig av olika händelser som präglat både hans liv och det
som, tillsammans med hans fru, blev deras livsgärning. I
boken, Min Resa – från busfrö till missionär, skriver Oliver
bland annat om det som utgjorde de först stapplande stegen, både in i tjänst för Gud, men också det som utgjorde
FTM-Missions födelse. Låt mig få dela några rader från
boken, där Oliver skriver följande:
”När Ulla och jag den 1 december 1984 stod inför
ett av vårt livs viktigaste, men också svåraste, beslut
nämligen att grunda FTM-Mission, kände vi oss
ungefär som lärjungarna troligen kände sig när de
stod inför Jesu uppmaning att förse en stor skara
människor med mat, 5000 män förutom kvinnor och
barn. Vad hade de? Ja, inte var det mycket, fem
bröd och två fiskar. Samma känsla av förväntan av
ett gudomligt mirakel kände vi när vi denna dag gick
till de tomma kontorslokalerna här i Tranås. Förutom
kontorslokalerna, en fåtölj och en tryckpress hade
vi bara våra tomma händer att starta med. Jag
måste få nämna att de kontorslokaler vi haft och
fortfarande har, ställdes under många år, helt gratis,

till missionens förfogande av en kristen företagare i
Tranås. Vilken välsignelse det var.
Vi överlämnade dock våra liv och händer till Herren
och bad Honom välsigna det vi hade, på samma sätt
som Han välsignade fiskarna och bröden lärjungarna
visade fram för Jesus. Det som sedan hände, vill vi
beskriva ungefär så här. Dammluckorna till Herrens
förrådshus öppnades och strömmar av välsignelser
började rikligen flöda in till FTM-Mission. Under åren
som följde skulle vi få se och uppleva saker vi inte
kunnat föreställa oss.”
Att så här drygt 30 år efter denna händelse blicka tillbaka
är för oss ett bevis på Guds trofasthet. När vi är villiga att
gensvara på Guds tilltal öppnar det oanade välsignelser.
Tryckpressarna finns inte kvar, men den fåtölj som Oliver
skriver om finns ännu hos oss. Den påminner oss om
denna händelse. Vi är ödmjukt tacksamma för de år som
ligger bakom, men sträcker oss framåt, då vi vet att det
Gud en gång kallade ”oss” till fortfarande brinner starkt i
våra hjärtan. Vi upplever att det finns mycket kvar att göra.
Visst har mycket ändrats både i Sverige och i de länder
vi arbetar. Men vi önskar vara en organisation som svarar
mot verkliga behov, som lever nära de människor, församlingar och organisationer vi önskar hjälpa. Detta kan bara
bli en verklighet då vi besöker dessa platser och möter de
människor vi önskar hjälpa. I Matteus 9:35 möter vi Jesus
och om honom kan vi läsa: ”Jesus vandrade omkring i alla
städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna,

förkunnade budskapet om riket och botade alla slags
sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes
han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och
hjälplösa…” Som organisation möter vi lidande människor,
som på olika sätt är i behov av vår hjälp. Vi får inte, oavsett
det handlar om oss enskilt eller som organisation, fjärma
oss från människors lidande. Det är sant att vi inte kan
hjälpa alla, men vi är skyldiga att hjälpa där det står i vår
möjlighet att göra så. Det är detta vi genom missionens mer
än 30-åriga historia försökt vara och göra; vara lyhörda för
människors behov. Det är vår kallelse och vårt uppdrag. På
samma sätt som Jesus lät sig ”drabbas” av människors
nöd, är det vår skyldighet att i vår tur göra som Jesus gjorde
och lärde. Bibelordet lär oss att särskilt visa omsorg om
faderlösa och änkor. Det är här Jesu hjärta ömmar särskilt
mycket. Under mina resor till Moldavien blir detta bibelord
extra påtagligt. I många av de hem vi besöker bor det änkor.
Många har lämnats åt sitt ”öde”, inte många skänker dem
en tanke i deras nöd. På samma sätt är det med de barn
som regelbundet besöker församlingen. Många kommer
från splittrade familjer, som på grund av arbetslöshet och
fattigdom tvingats isär. Många föräldrar har lämnat sina
barn för att söka arbete i andra länder. Några återvänder,
andra väljer, hur märkligt det än kan låta, att stanna kvar i
det land de funnit arbete. Detta medför mycket tragik, barn
som hamnar i kläm, som inte tas om hand på ett ansvarsfullt
sätt. Detta leder till så mycket, i mitt tycke, onödigt lidande.
Det är extra svårt att hantera då det gäller barn, som ofta
är de som får bära det tyngsta lasset. Därför vill vi fortsätta
stödja arbeten som berör dessa områden.
En hälsning från Moldavien
Innan jul gjorde vi en insamling till förmån för matpaket.
Vi känner stor tacksamhet för de gåvor som kom in och
vi har nu förmedlat denna hjälp. I år kunde vi dela ut ca
60 matkassar. Makarna Lazar har arbetat intensivt för att
kunna genomföra denna julsatsning. Församlingen bjöd
in till en julgudstjänst som hörsammades av en stor skara
människor. Många kom till den samling då paketen skulle
delas ut. För många var detta deras allra första besök. De
fick höra evangeliet predikas, kanske på ett nytt sätt. För
församlingen är detta en fantastisk möjlighet att dela evangelium om Jesus. Fördomarna om den evangeliska tron är
många och inte alla är så öppna för evangeliet. Det faktum
att det kombineras med dessa matpaket ger budskapet
om frälsning en helt ny innebörd för dessa människor. Vi
är tacksamma för de dörrar som öppnats, tackvare dessa
matpaket. Vi har fått möjlighet att, med öppna armar, välkomnas in i människors hem. Något vi aldrig annars fått
möjlighet till. Det blir oftast ett känslosamt första möte med
evangeliet. Tackvare den hjälp matpaketen ger, finns det
också en öppenhet att lyssna. Många kommer också till
församlingens gudstjänster. Det finns en tacksamhet över
att någon sett deras behov och situation. Vi har redan fått
uppleva hur dessa matpaket öppnat människors hjärtan för
evangelium. Min personliga övertygelse är att matpaketen
fortsättningsvis kommer innebära en fantastisk möjlighet för
församlingen att möta nya människor. Människor blir hjälpta
och samtidigt mer öppna och mottagliga för evangeliet.
Pastor Igor har skickat denna hälsning.

Den ”omtalade” fåtöljen som fortfarande finns kvar
på missionens kontor. En tacksam påminnelse om
Guds trofasthet.

dagarna för ett 60-tal behövande familjer i Glodeni.
Kyrkan fylldes snabbt av människor, både vuxna
och barn. De kom till församlingen och återvände
hem glada och tacksamma. De var glada över
det faktum att Gud inte glömt dem. Många oroas
över hur deras jul kommer att bli, om de kommer
få en god jul, många över vad de skall äta, om det
kommer finnas någon mat. Med rätta är denna oro
riktig. Många oroas över att behöva tillbringa julen i
ensamhet, därför vill många inte tänka på att julen är
nära, då de påminns om sin ensamhet och att inte
ha någonting att äta. Detta i hopp om att julen skulle
passera snabbt. Många kommer få en glad julhelg.
Under sådana omständigheter ser vi Gud göra
någonting spektakulärt bland de fattiga i Glodeni.
Denna dag kom ett 60-tal familjer till julprogrammet,
som organiserades av församlingen.
Hela kyrkan fylldes av unga och gamla. Efter den
inledande bönen fylldes lokalen av en gudsnärvaro
och alla kände av julens atmosfär. Julhymner och

Julpaket ger julstämning hos behövande familjer
Den 25 december kommer vara en av de vackraste
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ord från bibeln nådde mångas hjärtan den här
kvällen. Några sökte sig fram till talarstolen för
förbön till omvändelse och tro. Alla var tacksamma
och lyckliga. Mot slutet av gudstjänsten kom alla
fram för att i Jesu namn få ta emot sina julpaket.
Allt detta tackvare Herren, som gjort det möjligt för
dessa familjer att få en god jul.
När jag ser på det som hände, kan jag bara
bekänna att Gud gjorde ett mirakel i dessa sargade
människors liv. Vi fick en fantastisk gudstjänst,
där så många människor i nöd fick höra de goda
nyheterna; att det för dem fötts en frälsare. Ett par
vittnesbörd från kvällen. En ung kvinna, änka, vid
namn Ana Stelea, som efter sin makes död nu tar
hand om deras två barn, säger: ”Tack gode Gud för
detta paket jag fått ta emot. Nu kan jag och mina
barn fira en god jul”. En annan kvinna, mor till fyra
barn säger: ”Jag är mycket lycklig, tack Jesus för
den mat du gett oss, mina barn är mycket lyckliga.”
Ytterligare en kvinna som heter Svetlana Suleac, en
ensam mor som tar hand om tre barn, kom till mig
och sa: ”Jag är så lycklig. Jag och mina barn hade
ingenting att äta till jul”. Prisad vare Herren, må Han
välsigna alla som bidragit till denna underbara hjälp.
			
			 Med tacksamhet, broder Igor

Glädjande att se så
många familjer nås
av julens budskap.
Här ett axplock av de
bilder vi fått. Många
nya ansikten som
besökte församlingen
denna jul.

En hälsning från Polen
Som många av er känner till så understödjer vi också
pastorer i Polen. Polen var det land som FTM-Mission
fick göra sin allra första hjälpinsats 1984. En pojke som
var glutenallergi kunde hjälpas med ett renare mjöl som
producerats utanför Polen som då inte kunde tillverka insulin av god kvalité. Sedan dess har vi kunnat genomföra
många olika hjälpinsatser. Senare år har vårt engagemang
i huvudsak inneburit att vi genomfört pastorskonferenser
med jämna mellanrum. En mycket uppskattade konferenser som varje gång samlar ett 50-tal pastorer med fruar.
En av de pastorer vi fortfarande understödjer heter Piotr.
Han har under många år varit en av de pastorer som fått
underhåll från FTM-Mission. Innan vi gick på julledighet
fick vi en rapport från honom där han skriver om några av
de händelser som tagit plats under året. Vi delar med oss
av några av hans intryck.
”Arbetet går bra. Mycket av min tid har lagts på
att besöka församlingar och predika, men också
installera nya pastorer i sitt ämbete. Genom Guds
nåd har vi planterat tre nya församlingar och nya
människor har lagts till dessa församlingar. Jag
har också ansvarat för vigslar, begravningar och
dopförrättningar under året. Då jag räknar antalet
dagar jag varit på resande fot, blir det nästan fyra
månader av året.
Under året har vi arrangerat tre konferenser för
våra pastorer och ledare, något som alltid uppskattas
av dem. De är därför välbesökta. Den senaste var
i oktober, där fokus var att motivera våra ledare att
uppmuntra andra till ledaskap i sina församlingar.
Detta för att våra församlingar skall kunna växa.
Sommarmånaderna var också hektiska, då jag
ansvarar för att organisera vår bibelvecka för familjer.
I år har vi haft två konferenser vid den polska kusten.
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Återigen fick vi uppleva två konferenser med fin
atmosfär, människor blev frälsta, döpta i helig Ande
och återupprättade äktenskap. För detta är vi så
tacksamma till Gud och att vi får vara del i något som
har evighetsvärde i många människors liv. Tack för
ert stöd och fina vänskap under många år. Tack för er
kärlek och omtanke och stöd i bön och ekonomiska
support. Må Herren välsigna er!”
			

Piotr Cieslar med fru Krystyna

Östeuropeiska Bibelskolan
Under en följd av år har missionen varit engagerad i Östeuropeiska Bibelskolan i Oradea. Ett fantastiskt lärosäte
med inriktning på teologi och media. Under åren har vi
investerat i två radiostudios som både kan producera och
sända radio. Under en följd av år har undertecknad också
undervisat på skolan. I skrivande stund understödjer vi
skolans mediearbete och i synnerhet radio. Under senare
år har skolan upplevt en svårighet att rekrytera elever.
Detta har sin orsak i flera olika faktorer. Men skolan arbetar
på att bredda elevunderlaget och är nu inne i en intensiv
utveckling av skolan, då man bygger till med en helt ny
byggnad. Vi känner starkt för denna skola och vill därför
påminna dig om vårt engagemang. Florin som är skolans
rektor skriver följande:

Adi, längt till höger i bild, leder kursen i radioproduktion
som nyligen genomförts på Bibelskolan.
Adi kan hjälpa oss att identifiera den person som kan
leda detta arbete. Då kommer vi återigen att kunna
sända mer regelbundet. Adi kommer även finnas
med som ett stöd i det arbetet.”
				Florin Ghiurau
				Rektor
Vi är fasta i vår övertygelse att det behövs välutbildade,
hängivna människor i Guds rike som tar sig an uppgiften
att sprida evangelium genom olika former av media. Radio
är en av dessa. Vi tar tacksamt emot en gåva till stöd för
detta arbete. Önskar du ge en regelbunden gåva görs detta
lättast genom autogiro. Hör gärna av dig så hjälper vi dig.

”Som många känner till så är de radiostudios som
donerats av FTM-Mission till stor välsignelse för
Bibelskolan. Dess huvudsakliga roll här på skolan
är att lära ut hur man producerar radio. Just nu
arrangerar vi flera kurser i radioproduktion. Vi har
engagerat en tidigare elev, Adi Stirbu, att leda
dessa kurser. Han är en av de bästa och kunnigaste
eleverna vi haft på skolan. Han är passionerad över
att sända radio och undervisa om detta ämne. Förra
terminen undervisade han skolans mediaelever i
ämnet radioproduktion och radiokommunikation.
Detta är något han kommer att fortsätta med även
under denna termin.
Under det senaste skolåret hade vi en student
som arbetade deltid i radion, han heter Lavinu Fodor.
Efter att han tog sin examen i juni 2016 lämnade
han denna position. Sedan dess har vi inte varit
framgångsrika i att ersätta honom. Men vi hoppas
att en ny generation av elever skall växa fram, där

Månadens projekt
I detta brev presenterar vi inte något specifikt projekt. Vi
har istället skrivit om några av de grenar missionen arbetar
med; stöd till pastorer, Östeuropeiska Bibelskolan samt
arbetet i Moldavien. Det är områden som alla berör människors frälsning. Vi vill uppmana dig att bedja för dessa
olika områden och samtidigt i bön bedja över på vilket sätt
du kan stödja någon av dessa grenar. Kanske är det någonting annat som Gud manar dig att regelbundet stödja? Din
gåva behövs och är varmt välkommen och den är oavsett
storlek betydelsefull. Tack för ditt stöd!
Avslutning
Tack för att du tagit dig tid att läsa brevet. Det uppskattar
vi. Nu ser vi med spänning fram emot vad detta år kommer
att innebära. Vi beder att vi skall kunna göra det som ligger
på Guds hjärta. Behoven är som sagt stora på många sätt.
Vi är tacksamma för ditt engagemang. På återhörande om
en månad.

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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