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Vi befinner oss nu mitt i den 
svenska sommaren. I vanlig 
god ordning vill vi skriva 

några rader till dig. Vi här på FTMs 
kontor har tagit lite sommarledigt 
och är tillbaka i början av augusti. 
Vi hoppas att du som läser detta brev 
också får njuta av lite ledighet och 
njuta av den svenska sommaren. Det 
finns ju få saker som går upp emot en 
svensk sommar, när den är som bäst.  

För många innebär sommaren 
också att man läser en del böcker. 
Man tar tag i de böcker som man 
köpt, men som blivit liggande. Det 
är bra! Också undertecknad vill 
passa på att dela några tankar och 
du hittar dessa på nästa uppslag. 

Sommaren brukar ju vara en 
tid då en del aktiviteter saktar ner 
och vi får möjlighet att ägna oss åt 
andra saker. Så är det också för de 
pastorer som vi understödjer. Sam-
tidigt är det en tid då aktiviteter 
som hör sommaren till också kan 
genomföras. För församlingen i 
Glodeni, Moldavien innebär myck-
et av sommarens aktiviteter att man 
genomför barnläger av olika slag. 
Under flera år har vi hjälpt försam-
lingen med de läger man genomför 
under sommaren. Vi känner en stor 
tacksamhet för alla de barn som 
kommer med på dessa läger. Även 
denna månad vill vi rikta in oss på 
sommarlägren, varför det också är 
denna månads projekt. Denna gång 
är det för de lite äldre barnen som 
läger kommer att hållas. Läs också 
om det äktenskapsseminarium som 
hållits inom Asist-programmet, som 
leds av Mircea en av pastorerna vi 
understödjer. Ett mycket viktigt ar-
bete som bär rik skörd.

Vi vill också skicka med ett tack 
till dig som stödjer missionens olika 
insatser. Dina förböner och dina gå-
vor betyder, som du säkert förstår, 
mycket. Oavestt dess storlek, vär-
desätter vi dem och önskar förvalta 
dessa på bästa sätt. Än en gång tack 
för allt som du gör. 

En av pastorerna som vi samarbetar 
med, Mircea, som också leder arbe-
tet med den pastorala utbildningen 

Asist, har skrivt några rader om det semi-
narium de höll i slutet av förra månaden. 
Han skriver så här i sin hälsning till oss.

De två senaste sessionerna, också 
de två sista för den här terminen, 
handlade om äktenskapet mellan 
man och hustru. De pastorer som är 
inskrivna fick bjuda med sin maka 
eller make. Det blev en fantstisk 
tid tillsammans, där vi fick se 
dem växa i sin relation. En stark 
relation makar mellan, är ett starkt 
vittnesbörd på de platser och i de 
församlingar de tjänar. Det blev två 
mycket starka samlingar, där alla 
upplevde Guds närvaro och den 
helige Ande verkade i deras liv och 
relationer.  

Genom praktiska övningar fick 
paren arbeta på sin relation och 
växa i sin relation till varandra. 
Allt till Guds ära! Vi har förstått 
värdet av dessa konferenser, både 
för makar och för familjer och att 
de är en av de mest tillfredsställande 

upplevelserna när det handlar om 
att bygga en familj eller till hjälp i 
den tjänst som våra ledare står i. De 
får med sig viktiga verktyg för att bli 
mer effektiva i sitt andliga arbete; 
att vinna människor för Guds rike.
Det var många par som lämnade 
seminariet glada och tacksamma. 
Vi inser att ASIST-pastorsprogram 
växer i dess inverkan och är viktigt 
för livet i de församlingar vi är 
indirekt involverade i. Över 40 
ledare (män och kvinnor) deltog i 
detta saminarium. /Mircea

Det är viktigt och ge stöd till initiativ 
som stärker relationen mellan makar som 
arbetar i evangeliets tjänst. Relationer 
som går sönder pågrund av arbetet i en 
församling, eller på grund av relations-
problem makar emellan, blir allt vanli-
gare. Vi gör väl i att stötta initiativ som 
syftar till att stärka banden mellan makar 
och samtidigt ge dem verktyg att kunna 
hantera sin situation bättre. Vi följer nu 
arbetet som Mircea leder och hoppas 
att vi skall kunna bidra med ytterligare 
insatser framöver. Nedan finner du en 
hälsning från ett par som deltog.

Pastorerna och deras fruar bjöds in till äktenskapsseminarium. Det kom ett 40-tal par, som under 
en helg fick med sig många verktyg för att stärka sina äktenskap.

Vi är så tacksamma att få vara en 
del av detta program för andlig 
uppbyggnad. Vid dessa familjese-
minarier fick vi en ny iver och en 
ny vision om livet. För oss var det 
en vitaliserande och välgörande 
tid, där vi fick chansen att prata 
om vårt familjeliv under de kom-
mande åren. Arbetet i församlingen 
där vi är involverade är krävande 

och ofta utmattande. 
Men när vi kommer 
till dessa seminarier 
har vi fått ny styrka. 
Vi är så tacksamma 
för visionen om den 
nya familjen vi får 
och som Gud har välsignat oss med.
             
    Tack, Dani & Diana



Jag vill tillsammans med dig läsa 
några verser från Hesekiels bok. Det 
är en text som, utan vidare omsvep, 

lika gärna skulle kunna beskriva vår 
samtid. I stället beskriver den en tid-
punkt i historien som utspelade sig för 
ca 2 500 år sedan. 

Den beskriver en tid i det judiska 
folkets historia, i Juda rike och Jeru-
salem som berör Guds vrede över den 
synd som Israels folk hade begått inför 
Guds ögon. Men, på samma gång är 
det ett vittnesbörd om Guds trofasta 
förbundskärlek emot sitt folk. Läs gär-
na, för sammanhangets skull, verser-
na i Hesekiel 22:23-31 innan du läser 
vidare här. Mot slutet av detta stycke 
text läser vi:”Jag sökte bland dem ef-
ter någon som skulle bygga en mur och 
ställa sig i gapet inför mig till försvar 
för landet så att jag inte skulle fördärva 
det. Men jag fann ingen...”



I sorgen efter det som drabbat Jerusalem 
och det judiska folket, skriver Hesekiel 
dessa ord. Jerusalem hade ockuperats 
av främmande makt, muren och templet 
hade raserats. Muren som utgjort sta-
dens försvar var svårt sargad. Templet, 
platsen som garanterade Guds närvaro, 
var också den borta. 

Israels folk hade fått känna på Guds 
vrede, som alltid är ett svar på männ-
iskans synd. Situationen var svår, lidan-
det bottenlöst. 

Folket och dess ledare hade tillslutit 
sitt öra för Guds maning, till omvän-
delse och i stället valt en väg, bort från 
gemenskapen med Gud. Därför hade 
Gud tömt ut sin vrede över folket. 

Templet och muren, som båda ut-
gjorde både en trygghet och ett försvar, 
fanns inte längre.

Hesekiel nämner några av de synder 
ledarskapet och folket begått; mord, 
avgudadyrkan, misshandel och äkten-

Att ställa sig i gapet    

skapsbrott. Det politiska och religiösa 
etablissemanget hade blivit förmögna 
på de fattigas bekostnad. De hade rå-
nat, utövat förtryck och utpressat de 
mest sårbara. 

Profeterna profeterade inte längre 
det som låg på Guds hjärta, utan det 
folket ville höra. Gång på gång hade 
Gud, genom profeternas röst, manat 
folket till omvändelse, men utan resul-
tat. Utan att skona någon, hade Guds 
vrede nu drabbat alla.

Den heliga vreden har med Guds 
rättfärdighet att göra. Det betyder att 
Gud inte straffar lättvindigt och utan 
orsak. Hans vrede är en avsiktlig re-
aktion på allt som kränker hans heliga 
natur. Därför är Guds vrede, till skill-
nad från vår, aldrig explosiv, orimlig 
eller oförklarlig. 

Gud hade nått vägs ände med sitt 
folk. Men eftersom Gud är tålmodig 
och aldrig ger upp på människan, finns 
det alltid hopp om en framtid. Psalm 
86:15 påminner oss: ”Men du, Herre, 
är en barmhärtig och nådig Gud, sen 
till vrede och rik på kärlek och trofast-
het.”

Hesekiel skriver att Gud sökte efter 
någon som kunde ställa sig i det gap 
som uppstått i muren, till människ-
ornas försvar. Att någon skulle träda 
fram, som var villig att återuppbygga 
det som raserats. Någon som kunde 

försvara landet, staden och folket emot 
Guds fortsatta vrede. Någon som gick 
att lita på, någon som kunde represen-
tera Guds kraft, vishet och kärlek. Men 
sökandet var utan resultat.



Nästan dagligen möts vi av olika händ-
delser, framför allt genom nyheter och 
sociala medier, där samhället brister i sin 
medmänsklighet och omsorg. 

Det har uppstått stora gap i den för-
svarsmur som är satt att skydda de sva-
ga i vårt samhälle. Vi hittar dessa gap 
både nära oss och längre bort. Svåra 
konflikter, svält och krig, stora ”gap” 
som blivit vardag för människor som 
lever i olika konfliktområden. Aldrig 
tidigare har så många människor varit 
på flykt som idag. Om vi tänker efter, 
kan vi säkert hitta saker i vår egen när-
het som mycket väl kan vara ett sådant 
här ”gap”. Här följer några exempel på 
sådana gap.

- Familjer som går i kras, barn som  
 hamnar i kläm.
- Otrohet, kärlekslöshet och av- 
 ståndstagande.
- Brott och kriminalitet, gängvåld.
- Äktenskap som faller sönder.
- Vänskapsrelationer som bryts.
- Alkohol och droger som förgiftar  
 och som skördar liv.
- Fattigdom, social misär.
- Prostitution och trafficking.

 
Det är snudd på omöjligt att läsa texten  
i Hesekiel utan att man snuddar vid 
tanken vad som hade hänt om någon 
svarat ja.

Vad hade hänt då? Hur hade Gud i 
så fall handlat? På vilket sätt hade det 
förändrat historien?

Ish Habinayim
Det jag skulle vilja stanna upp inför är 
det Hesekiel skriver i den 30:e versen. 
Att ”ställa sig i gapet”, vad innebär det 
och vad menar profeten när hans skriver 
dessa ord?

Mer än någonsin söker Gud efter någon som kan representera 
Guds godhet, kraft, vishet och kärlek. 



Läs om månadens projekt på sista sidan!Riv av längs den perforerade kanten!

Sommarläger, Moldavien

Ordbokens definition av ordet gap 
är: ”En spricka eller öppning i en mur, 
vägg eller militär försvarslinje som ut-
gör en försvagning eller allvarligt hot.”  

För att beskriva egenskaperna hos 
den person Gud sökte, använder He-
sekiel ett mycket specifikt ord i det 
hebreiska språket. Ordet han väljer 
var vanlig inom den dåtida armén och 
användes för att beskriva en speciell 
militär försvarstaktik. Den Gud sökte 
efter var en - Ish habinayim. Ish är det 
hebreiska ordet för man, den feminina 
motsvarigheten är isha. Ordet habinay-
em betyder mellanrum, gap, klyfta eller 
hålrum. 

När ordet kombineras med en per-
son, får det betydelsen: en man eller 
kvinna som ställer sig i hålrummet, i 
gapet. I en militär kontext får det inne-
börden; en person som placerar sig 
mellan två läger och strider ensam.

Tillsammans bildar orden betydel-
sen; någon som ensam tar upp kampen 
och kämpar i någon annans ställe. En 
slags mellanhand, om du så vill.

Den bibliska historien är full av 
människor som blev en Habinayim; 
Nehemja, Ester, Gideon, Johannes dö-
paren, för att nämna några. Det kanske 
tydligaste exemplet är Davids kamp 
mot jätten Goliat, där David repre-
senterade hela Israels armé och ensam 
stred mot Goliat. I en social kontext 
får ordet innebörden: en person som 
för en kamp för någon annans räkning. 
Som stödjer den svage som är i behov 
av hjälp  eller blir en röst för den vars 
röst har tystnat. Alltså en person som 
möjliggör att rättvisa kan skipas eller 
som kämpar för en specifik sak. 

På samma sätt en mur omgärdar 
en stad och ger dess innevånare skydd, 
betyder ordet Habinayim att någon fin-
ner modet att ”gå emellan”, för att bli 
ett värn för den svage och utsatte. Här 
påminns vi om orden i Ords. 31:8–9 
”Öppna din mun för den stumme och 
försvara alla värnlösa. Öppna din mun 
och döm rättfärdigt, skaffa den svage 
och fattige rätt.” Jesus Kristus är Guds 
gåva till mänskligheten. Han är vår Ish 
Habinayim. Han ställde sig i gapet för 
oss och med sitt eget liv betalade han 
mänsklighetens synd och skuld, genom 
att dö på ett kors. Jesus Kristus, vår 
personlige frälsare, är också vår per-
sonlige Ish Habinayim. 

Evangelium är att möta människan där 
hon befinner sig. Är man sjuk eller hung-
rig eller både sjuk och hungrig, då är det 
dessa behov som vi först måste bemöta.

I Jakobs 2a brev, den 18:e versen 
skriver aposteln följande:”Visa mig 
din tro utan gärningar, så skall jag med 
mina gärningar visa dig min tro.”

Här någonstans går skärningspunk-
ten för evangeliets relevans och tro-
värdighet. I Lukasevangeliets artonde 
kapitel möter Jesus en blind man som 
satt vid vägkanten och tiggde. ”När 
han kom närmare frågade Jesus: ’Vad 
vill du att jag ska göra för dig?’ Han 
svarade: ”Herre, gör så att jag kan se 
igen!’” (v. 40-41)

Svaret på kyrkans kallelse hittar vi i 
Jesu fråga: Vad vill du att jag skall göra 
för dig?

Det vi kallar mission handlar många 
gånger om att förstå problemet, för att 
sedan försöka göra någonting åt det.

Att täppa igen gapet
Hur skall vi då förhålla oss till orden 
vi läst i Hesekiel? På vilket sätt har det 
bäring i vårt eget liv? 

Mer än någonsin söker Gud efter 
någon som kan representera Guds god-
het, kraft, vishet och kärlek. Jesus ställ-
de sig i gapet och med sitt eget liv löste 
han in världens synd. Han blev vår Ish 
Habinayim. Nu har det uppdraget gi-
vits till oss. 

Jesusorden ”Vad vill du att jag gör 
för dig?” måste bli förkroppsligade i 
våra egna liv. Det är insikten om att det 
inte är någon annan än vi själva som ut-
gör svaret på andra människors böner 
och behov. I 2 Kor 5 bekänner vi med 
apostelns ord: ”Ty Kristi kärlek driver 
oss, eftersom vi är övertygade om att 
en har dött i allas ställe, och därför har 
alla dött. Och han dog för alla, för att 
de som lever inte längre skall leva för 
sig själva utan för honom som har dött 
och uppstått för dem.” (14-15) Vad är 
det som driver dig? Guds världsvida 
kyrka är den här världens Ish Habinay-
im. Vi som lever, vi som har uppstått 
tillsammans med Kristus, lever inte 
längre för oss själva. 

Vad innebär Jesusorden, ”Vad vill 
du att jag skall göra för dig” i din och 
min kontext, som församling och som 
Guds folk?

         Jörgen Lindberg

 

Jesus Kristus är Guds gåva 

till mänskligheten. Han är 

vår Ish Habinayim
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Ge din gåva med din 
mobiltelefon!

Nu kan du ge din gåva direkt med din 
smarta telefon via SWISH. I den senaste 
versionen av Swish finns möjlighet att 
med din mobiltelefon scanna en QR-kod.

Gör så här:
1.  Öppna SWISH. Tryck på SWISHA.
2.  Sätt fingret på       och dra nedåt.
3.  Rikta telefonen mot QR-koden.
4.  Välj belopp, ändamål går att ändra.

FTM-Mission kan erbjuda dig fast givartjänst via autogiro. 
Tjänsten är ett smidigt sätt för dig som vill stödja mission-
ens arbete med en månatlig gåva. Beloppet överförs auto-
matiskt från ditt bankkonto sista bankdagen i månaden. 
Mer information hittar du på vår hemsida, eller hör av dig 
till oss om du har ytterligare frågor.

Fast Givartjänst

Tack för din gåva!

Nyhetsbrev via e-post
Följ FTM-Missions arbete via 
vårt e-nyhetsbrev. Scanna 
QR-koden med din mobil 
eller skriv in http://eepurl.
com/WwOG1 i ditt weblä-
sarfönster. Du behöver en QR-kodsläsare som 
hämtas från din appbutik.

Testamenten
FTM-Mission står som tacksam mottagare av donatio-
ner och som förmånstagare vid skrivning av testamente. 
Kanske befinner du dig i en situation där dina tankar 
kretsar omkring testamentering av kvarlåtenskap. Eller 
står du som anhörig inför dessa frågor. Det går också att ge en gåva anonymt. 
En donation i pengar eller annan kvarlåtenskap kan betyda oerhört mycket 
i det arbete vi bedriver. Välkommen att höra av dig om du har funderingar 
omkring dessa frågor.
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Under sommarmånaderna samlar vi in till de 
läger som församlingen i Moldavien håller 
under sommaren. Dessa läger är betydelsefulla 
och viktiga för både församlingen och barnen 
i samhället. Varje barns omkostnader ligger 
på ca 300 kronor. Tack för ditt stöd! Du ger 
lättast via Swish på nummer 123 419 3561 
eller via vårt BG 233-2393. Tack! Sommarläger innebär mycket 

kul saker att göra.


