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Mars 2015
Eftersom jag lever, kommer ni också att leva. (Joh 14,19) Han är inte här, han har
uppstått. (Lk.24,6)

Kära vänner i Finland och Sverige,
Jag var i morse på en träff för pastorer och fann att en fru vid mitt bord var
finlandssvensk. Vi vill träffas någon gång för att prata svenska! Så var jag för någon vecka
sedan i finska sjömansmissionen och berättade för en grupp finska fruar om mina äventyr
med Jesus. (De har en bra bastu där!)
Vår = nytt liv, nytt hopp. Påsk = Nytt liv i vår uppståndne Frälsare.
På vintern
- vi var ledsna att Pascal dog. Hans föräldrar är arga på Gud och har inte kommit till
församlingen efter det. Vi håller lite kontakt och ber att de skall förstå att Jesus
älskar dem ändå.
- Lille Jakob är nu helt återställd, en glad pojke på 2½ år. Tack för förbön.
- Pastor Jürgens cancer är värre än först tänkt och han får sjukpension, kommer inte
tillbaka till församlingen. Det är svårt för honom och hans fru, men de har
förtroende för Herren.
Det nya året
Det betyder att jag fortsätter som ”pastor” med förkunnelse, organisation, själavård och
kontakter med andra pastorer i Hamburg. Herren visste, varför jag skulle komma till
Hamburg! Han är underbar! Med den lille styrelsen har vi bestämt att vi inte vill ”hänga i
luften” tills en ny pastor kommer, utan vi vill hjälpa församlingsmedlemmarna att växa till,
genom bättre förhållanden till varandra och till Gud och hans Ord. Jag har börjat gå
igenom Bibeln i mina predikningar, då jag upplevde att många känner bara delar och har
inte hela frälsningsplan i blick. Rötter måste gå djupare så att frukt kan växa fram.
Relationer till andra har börjat repareras, som gläder mitt hjärta. En fru har tagit en mer
positiv attityd till livet, och ett par vars äktenskap var trasig har hittat till varandra igen. Pris
ske Gud, han gör arbetet genom sin Ande!
Hur klarar jag ansvaret?
Jag har fortfarande mycket glädje i arbetet, samtidigt som jag upplever ansvaret som
tungt. Jag vill hellre jobba med en pastor än som pastor. Beslut måste fattas, kontakter
med andra församlingar skall skötas, (hade jag delvis även tidigare,) och gästande talare
skall inbjudas för de söndagar då jag inte predikar. Så vill jag göra fler hembesök än
tidigare. De har uppskattats hittills. Visst är jag för gammal för sådana uppgifter (??!!) men
Gud ger kraft och hälsan. Någon sade, det finns inte råd i bibeln om ålderdoms problem,
därför att i bibeln är åldern inget problem!
Gamla vänner
En kvinna från Finland, som jag inte sett på 35 år; en fd EKM-missionär, som jag inte sett

på 30+ år; en man som var med mig på bibelskolan för 50 år sedan – alla har dykt upp
den sista tiden, två i Hamburg, en skall jag träffa på en läger över påsk. Så roligt!

Nytt hopp
En ny pastor föreslogs, som gärna vill flytta till Hamburg. Vi bjöd honom och hans fru in till
samtal med styrelsen. Första gång var bra, andra gång gick samtalet djupare och vi fann,
att han skulle passa till oss både teologiskt och i visionen. Den 14-15. mars kom de igen,
denna gång var hela församlingen samlad och de fick presentera sig informellt på lördag,
predika på söndag, och samtala båda gånger över matbordet. Så delade jag ut röstsedlar,
fick dem tillbaka och fann, att ALLA sade JA. Så blir Pastor Paul inbjuden till oss som
pastor – men de kan komma först i oktober. Jag skall vara glad att kunna lämna över
huvudansvaret till honom, men ber att till dess har det hänt mer positive utveckling ibland
oss. Gud arbetar med eller utan oss, men vi vill gärna vara hans redskap.
Andra saker
 Jag går då och då till en grupp kvinnor i sjömansmissionen för att hålla min finska
fräsch. Det är svårt att samtala när alla talar samtidigt.
 Jag har möjlighet att tala till grupper i andra församlingar då och då.
 Med en grupp av ca 50 pastorer var jag på en 3-dagrs reträtt till ”Lutherland” Vi var
på Wartburg, i hans kloster, även i J.S.Bach’s födelsehem, och slutade med en
gammaldags måltid i ett värdshus. Mycket intressant.
 S från min sportgrupp har inte mycket tid att prata, men vi har haft några bra
samtal. Hon söker mening i livet.

Tack, att ni ber för mig och församlingen här.
Må den uppståndne Jesus välsigne er över påsk och framåt.

Med varma hälsningar

Pauline
Böneämnen:
- Tacka, att Gud vet om allt och att Han leder och verkar efter sitt beslut.
- Tacka för beslutet att kalla Pastor Paul från oktober
- Tacka för synlig tillväxt i några medlemmar.
-

Be för S, att jag kan fortsätta vittna för henne och att hon skall komma till tro
Be för Pascals föräldrar, att de skall komma tillbaka till Jesus och församlingen
Be för Jürgen, att han och hans fru kan vila i Jesus och att Gud skall visa Sin kraft.
Be om fortsatt kraft och vishet för mig. Glädje har jag redan!

