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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds frid!										

S

ommaren formligen rusar förbi och vi befinner
oss redan i augusti månad. Här på missionen har
också vi fått lite ledigt men då vi i dagarna precis
återvänt från en stor missionskonferens, där vi haft en
utställning för missionens räkning, försöker vi ändå att
under augusti få oss några dagar ledigt. Det har varit
givande och intressant. Inte minst att få höra från andra
vad Gud gör runt om i världen. Det är en fantastisk Gud
vi tror på som genom mångas goda insats förmår göra
underbara ting. Det är många människor runt om på vår
jord som i skrivande stund får möta Gud och som får sina
liv förvandlade. Detta min vän, är någonting som också
du är en del utav. Genom det arbete vi tillsammans utför
genom missionen får människor möta Gud till upprättelse
och ett nytt liv i och genom Jesus Kristus.
Tack för din trofasthet mot Gud och emot oss i det
arbete vi står i. Genom dina förböner och dina gåvor
känner vi ett stort stöd. Vi är först och främst, helt beroende av Gud och den ledning och hjälp den helige
Ande ger. Men vi känner oss också beroende av, först
och främst ditt stöd i förbön, men självklart betyder
också din gåva att vi kan fortsätta det arbete vi känner så starkt att Gud kallat oss till att utföra. Vi tror att
missionens arbete ännu inte är slutfört, utan att Gud
fortsättningsvis vill bruka oss och det verktyg den här
missionsorganisationen utgör. Lidandet i världen och på
de platser vi finns representerade är verkligt och mycket
påtaligt. Den kroppsliga och andliga nöd vi möter, kan
ibland kännas övermäktig, men faktum är att det går att
åstadkomma förändring till det bättre. Det är fortfarande
så att det uppdrag Gud ställt oss i, att predika evangelium inte upphört att gälla. Guds ord måste allt jämt
förkunnas så att människor kan komma till tro. I allt det
vi gör är detta vårt kall; att föra människor in i Guds rike.
Om det så handlar om en protes eller ett matpaket, eller
något annat överskuggas det av detta uppdrag.

I Jesu sällskap

I Matteusevangeliets 17:e kapitel (vers 1-8) möter vi
Jesus och tre av lärjungarna, Petrus, Jakob och hans
bror Johannes. Jesus har tagit med dem upp på ett högt
berg för att de skulle få vara ensamma, men dessa planer
kommer mycket snart att omkullkastas. Frågan är, visste
Jesus detta redan innan? När de väl når bergets topp
sker någonting mycket märkligt, mitt framför ögonen på
lärjungarna. Jesus förvandlas och hela hans varelse blir
skinande vit. Ljuset var så bländade starkt att det inte gick
att se på Jesus. Den förvandling som sker är inte bara till
FTM-Mission
Box 311
S-573 24 Tranås
SVERIGE

Tranås den 10 augusti 2011

det yttre utan den genomsyrar hela Jesu varelse. Det verb
som används i sammanhanget är ordet metamorphoo
[förändra, förvandla, förändring i form], vilket indikerar att
den var en invärtes förvandling som var så kraftig att den
också blev synlig för ögat i det starka sken som omgav
Jesus. Skenet var så starkt att bibelordet jämför det med
solens sken. Den som vid något tillfälle tittat mot solen
utan solglasögon för ögonen vet att skenet är så starkt att
det inte går att se på. Ett sådant sken omgav, eller snarare
genomsyrade, nu Jesus. Det var Guds härlighet de fick
se. Det är också detta som Jesus talar om i Johannes
17:24 där Jesus beder: ”Fader, jag vill att de som du har
gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se
min härlighet, den som du har gett mig…”. Lärjungarna
fick på mycket nära håll uppleva Guds härlighet.
I Bibeln spelar höga berg en central roll i Guds handlande med människan. Inte minst i hans sätt att kalla
människor till tjänst. Gud för sitt folk upp på berg för att
på ett speciellt sätt beröra, möta och förvandla dem han
kallat. Berget Sinai blir den plats där Mose av Gud får ta
emot lagens stentavlor, på berget Horeb uppenbarade
sig Gud för profeten Elia. På detta berg, i skriften oklart
vilket, får lärjungarna nu med egna ögon möta dessa
båda tillsammans med Jesus.
I det skarpa skenet från Jesus framträder nu Mose
och Elia. De är i samtal med Jesus. Vad kom samtalet
att handla om? Pratade de väder? Nej knappast! I Lukas
9:31 får vi veta temat för deras samtal, där kan vi läsa:
”… och de talade om hans uttåg ur världen som han
skulle fullborda i Jerusalem.” Vilket annat samtalsämne
är av vikt än just det här? Hur ofta för vi andliga samtal,
samtalar om väsentligheterna i livet? Vi kan prata om
mycket, men allt som oftast kretsar våra samtal om helt
andra ting än om just detta. Det Bibeln kallar tomt prat.
Talet om Jesu död och uppståndelse utgör kärnpunkten
i hela den kristna tron. Det är omkring påsken hela den
kristna tron finner sin bärighet. Det är vid korset som Jesus gör upp med människans synd, bryter dödens makt
och öppnar ett fönster mot evigheten. Här sås fröet till
en ny himmel och en ny jord. Jag är uppståndelsen och
livet, säger Jesus om sig själv. Har talet om korset gått
förlorat? Har vi förlorat det viktigaste samtalsämnet någonstans på vägen?
Kanske är det inte så underligt att Petrus reagerar
på det sätt han gör, då han föreslår att bygga tre hyddor
på bergets topp. Hur skulle man själv reagera om två
av dessa bibliska ”giganter” till personligheter plötsligt
visar sig? Att få se dessa i ett förhärligat tillstånd måste
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Razvan tillsammans med sin mamma på kliniken för
konsultation och utprovning av sin protes.
i sin härlighet eller när Moses och Elia samtalade med
Jesus, utan när de hörde rösten tala som de av rädsla
föll på knä. Men Jesus säger då till dem ”stig upp var
inte rädda”. Vi behöver inte vara rädda. I Jesu närhet är
vi trygga. Texten fortsätter med orden ”de lyfte blicken,
och såg då ingen utom Jesus”. Var har du ditt fokus? På
vad fäster du din blick? De såg ingen utom Jesus. Den
välkända sångtexten vi ibland sjunger lyder: ”fäst dina
ögon på Jesus, se in i verkligheten själv”. Vår blick, vårt
fokus är Jesus Kristus, ingen annan. Det är hos Jesus vi
finner svaren, lösningen på våra bekymmer. Hos Jesus
finner vi ro, vila och uppbyggelse. Till vem, utom Jesus
skulle vi gå?

Efter avslutad cancerbehandling väntar ett nytt
liv för Razvan, också utmaningen att lära sig att
gå med hjälp av sin nya protes.
ha varit omtumlande. Vad säger man? Hur beter man
sig? Är det mest rationella att bygga hyddor? Inte vet
jag, men det var vad Petrus föreslog dem att göra. Bibeltexten (Markus 9:6, Lukas 9:33) låter oss också veta
att Petrus inte var sig lik, det står att han ”visste inte vad
han sade”. Kanske inte så underligt med tanke på det
som just hänt.
I Jesu närhet blir våra liv förvandlade. I ett möte med
levande Gud är det oundvikligt att våra liv inte skulle
förvandlas. Varje troende människas kall är att låta sitt
liv förvandlas i Jesu närhet. Kanske är det att bygga en
hydda och bjuda in Jesus, att där få sitta vid hans fötter, lära av honom. Petrus kommenterar också detta
faktum; att det var bra för dem att vara där. Att leva
nära Jesus och lära och lyssna till vad han har att lära
är det mest betydelsefulla vi kan göra i vårt kristna liv.
Ur molnet hörs en stark röst som också uppmanar till
att lyssna till vad Jesus har att säga. Lyssnandet är en
viktig del i det kristna livet. Lyssna kommer före tala.
Bara den som först har lyssnat har någonting av vikt att
säga. Med orden ”Detta är min son” klargör Gud vem
Jesus är. Jesus är Guds enfödde Son. Världens frälsare.
Gud har gjort oss delaktiga i detta barnaskap. Han har
gjort oss till arvingar, till söner och döttrar i Sitt rike. Vi
är arvingar som adopterats in i Guds rike. Som söner
och döttrar, barn till vår Himmelske Fader har vi ingenting att frukta. Det står att lärjungarna blev rädda när de
hörde Guds röst. Det var alltså inte då Jesus visade sig

Denna månads projekt - protes till Razvan

Denna månad vill vi lyfta fram Razvan. Han är en av
flera unga som är i behov av en protes. I hälsningen
här nedan kan du läsa om Razvan. Samarbetet med
Theranova upplever vi som viktigt och mycket tillfredsställande. Vi känner stor glädje i det faktum att vi med
viss regelbundenhet kan hjälpa unga människor tillbaka
till ett fungerande liv. Vi vet vad alternativet är för dessa
unga människor. Utan denna hjälp blir de marginaliserade
och utstötta ur samhället. Utan möjlighet att skaffa sig en
framtid. Men med den möjlighet en protes innebär får de
möjligheten att skapa sig en framtid, med familj och arbete. Det känns oerhört tillfredställande att vi tillsammans
kan skapa en framtid för dessa unga människor. Razvans
protes kommer att kosta 7000 Euro, vilket motsvarar ca
60 000 kronor. Det är kvalitetsmässigt den bästa protes
man kan få för dessa pengar. Den ger maximal rörlighet
och styrka och kan bäras under hela dagen. Detta är speciellt viktigt då det möjliggör ett aktivt liv utan att behöva
ta av sig protesen under dagen. Vi skickar här och nu å
Razvans vägnar med ett tack till alla som önskar stödja
detta projekt. Vi vet att det betyder oerhört mycket för
den som får ta emot protesen. Tag del av informationen
som Jaco skrivit om Razvans situtation.
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Våra övriga åtaganden
Bröd, matpaket & läger
Från missionens sida känner vi ett ansvar för dessa båda
projekt. Bageriet och utdelning av bröd står vi inte ensamma i utan det finns fler aktörer som bidrar. För juli och
augusti har vi kunnat förmedla 12 000 kronor till bageriet
och lika mycket till matpaket. I samtal med Igor har jag
klargjort att vi med den budget vi i dagsläget har inte kan
erbjuda fler familjer denna hjälp. Men att vi aktivt söker
att öka möjligheten att kunna erbjuda fler familjer hjälp.
Från bageriet levereras det nästan dagligdags bröd till ca
75 familjer av varierande storlek. I går fick vi en kort hälsning från Igor som vi skickar med. Han skriver följande:

Pastorssupport
Vi känner stor tillfredställelse i det faktum att vi den senaste tiden kunnat erbjuda underhåll till flera nya pastorer.
Vi har i dagarna också beslutat att stödja ännu en ung
person som har anknytning till Östeuropeiska Bibelskolan. Hans namn är Adrian Stirbu. Vi hoppas kunna presentera honom lite närmare senare i höst. Adrian kommer
att ansvara för den radiostudio vi installerade på skolan
2008. Han kommer också att finnas med i utvecklingen av
undervisningsmaterial på skolan som rör radioproduktion
samt ljudteknik. Adrian kommer också att aktivt arbeta
med det nyligen startade radioprojektet som innebär att
sända direktsänd radio ut på Internet. Vi är tacksamma
för det ökade stöd vi kunnat se till den här grenen av missionens arbete. Vi vet att detta stöd till pastorerna och
deras familjer betyder mer än vad vi kan ana. Samtidigt
ser vi att behovet är så mycket större.

Frid,
Det är med stor tillfredställelse jag sänder er denna
korta rapport över juni månads aktiviteter. För oss
är det en stor glädje att se hur Gud blir förhärligad

3

En kvinna får ta emot ett matpaket. Många vittnat om att
de upplever Guds omsorg om sina liv och sin familj.

Också i församlingen ser man en förändring, många barn
har deltagit i dagsaktiviteterna som ordnats innan lägret.

i människors liv i det som Gud gör dessa dagar.
Vi har också delat ut matpaket till familjer i både
juni och juli månad. Många människor bekände,
då vi kom, att de var utan pengar och saknade
någonting att äta de dagar som låg framför. Men nu
fick de ta emot matpaket och fick se och uppleva
att Gud har omsorg om dem, många grät och
bekände att Gud är stor och mäktig och att han ser
dem i deras nöd och i härlighet fyller deras behov.
Vi tackar Gud för Guds verk i dessa människors liv.

vid nedtecknande av ditt testamente. Likaså tar vi med
tacksamhet emot gåvor i samband med högtidsdagar. Är
det så att du kommer fira din födelsedag snart och har
funderingar om vad du skall önska dig, går det alldeles
utmärkt att önska sig att gåvan skall gå till FTM-Mission.
Önskar du stödja någonting speciellt går självfallet din
gåva dit du själv önskar. Hör av dig så kan vi förse dig med
bilder från den verksamhetsgren du föredrar att stödja.

Avslutning

Så har vi då kommit till avslutningen av denna månads
nyhetsbrev. Även om det ännu återstår lite av sommaren ser vi nu fram emot hösten. Vi hoppas att du också
fortsättningsvis vill stå med oss i den uppgift vi har här
på missionen. I avslutningen vill vi också påminna om
möjligheten vi har till hjälp i förbön. Tveka inte att höra
av dig om du behöver stöd i förbön. Än en gång tack för
vad du betyder för oss. På återhörande om en månad.

Med tacksamhet, Igor
Vi har också skickat 15 000 tusen kronor till sommarlägret
som nu i dagarna avslutas. Vi hoppas kunna återkomma
i nästa nyhetsbrev med rapporter om hur det har varit.
Löftenas barn
Arbetet på centrat fortsätter också under sommaren. Då
det inte är någon skola och därför inget behov av läxhjälp har man tagit med barnen på kortare utflykter. Helt
nyligen besökte man stadens höga torn, med över 200
trappsteg. Man har inför sommaren införskaffat en lite
större badpool som monterats upp på gårdsplanen. En
uppskattad aktivitet i sommarvärmen. Så gott som varje
dag samlar man barnen till olika aktiviteter inom både
musik och sång. Barnen som har motivation får också
lära sig att spela ett instrument. Regelbundet håller man
bibelundervisning tillsammans med barnen, de får lära
sig bibelverser utantill som de sedan får läsa upp inför
de andra barnen. Man håller så kallade seeds-klasser,
där man undervisar grunderna i den kristna tron. Löftenas Barn utgör en betydande motvikt till det samhälle
där romerna allt mer marginaliseras. Även om det ekonomiska läget för närvarande är ovisst ber och hoppas
vi att det skall bli en lösning på detta under hösten. Tack
för ditt stöd till Löftenas Barn som vi upplever så viktigt
att stödja.

Testamenten, donationer och andra gåvor

Med jämna mellanrum försöker jag skriva något om denna
möjlighet. Med tacksamhet står vi som förmånstagare
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