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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds frid!									

N

är dessa rader skrivs har vi precis firat 1:a Advent
och tiden fram till jul låter inte vänta på sig. Det
känns lika osannolikt varje gång man tänker på
det och lika märkligt att skriva det; att ännu ett år har
lagts bakom oss. Innan vi vet ordet av har vi påbörjat
ett nytt år. Men riktigt ännu är vi inte där. Innan vi börjar
snegla på nästa år, 2012 vill vi försöka göra något av en
tillbakablick.
Under detta år har vi försöka navigera oss igenom
de olika projekt som missionen står med i. Vi försöker ju
finnas med på flera olika sätt. Som du säkert känner till
stödjer vi regelbundet flera olika projekt. Under året har
vi fortsatt att ge vårt stöd till dessa. Alla är de på sitt sätt
lika viktiga. Var och en utgör de en viktig bit i det arbete
missionen utför. Vi är oerhört tacksamma för att vi kunnat genomföra de satsningar vi skrivit om. Till stor del
utgör ditt engagemang genom förbön och gåvor nyckeln till att detta arbete blir utfört. Ett stort tack för den
insats ni gjort under året.
Men i och genom allt så måste vi också fundera över
var nöden är som störst. Vi tror att det finns en tid och
en plats för alla de saker Gud leder oss in i. Genom
åren har vi kunnat se hur Gud öppnat olika dörrar in i
länder som utgjort missionens arbetsfält. Varje tillfälle
Gud öppnar en sådan dörr är det i den stund det sker
unikt. Genom åren har Polen och Rumänien varit centrala i missionens arbete, och är kanske de två länder
där vi varit mest aktiva genom åren. Det råder alltjämt
stora behov både i Rumänien och i Polen. Till Polen har
det genom åren förmedlats stora mängder nödhjälp.
Merparten av de knappa 400 långtradare som lämnat vårt kontor har gått till Polen, några har också nått
Rumänien. När jag bläddrar bland de nyhetsbrev som
skrivits (samtliga nyhetsbrev sedan 1984 finns kvar) kan
jag med glädje och tacksamhet se hur Gud under åren
öppnat dörrar där vi på ett eller annat sätt kunnat vara
till hjälp för våra troende vänner i öst. Inte bara i Polen
och Rumänien utan också i flera andra länder. Nu senast har Gud öppnat dörrar för missionen att också nå
in i Republiken Moldavien.

Arbetet i Polen och Rumänien

Polen var det land som fick sin politiska och religiösa frihet tidigt, sedan fick Rumänien uppleva samma sak, julen
1989. Då detta skedde blev hela västvärlden varse den
ofattbara vanskötsel som rådde. Inte minst alla de barn
som fanns på barnhem och som levde i städernas kloaksystem, på soptippar och på gatorna berörde många på
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ett mycket starkt
sätt. Omvärldens
och våra blickar
kom att riktas
mot detta land
och folk. Många
lovvärda initiativ har startats
för att lindra
den ogripbara
nöd som då
rådde. Mycket har hänt
sedan revolutionen,
många positiva saker, men
mycket
återstår att göra.
Efter dryga 20 år kämpar Rumänien
alltjämt med gatubarnens situation. Det finns siff- r o r
som pekar på att det årligen lämnas bort ca 10 000 barn
i Rumänien. Den ekonomiska kris som nått många länder
i Europa har också slagit hårt mot Rumänien. I spåren av
denna kris ser vi också hur mängden barn som lämnas
bort också ökar. Helt nyligen har också romernas situation kommit att på ett speciellt sätt också uppmärksammas i media.
Rumänien har genom åren erövrat en alldeles speciell plats i våra hjärtan. Mycket återstår att göra och
vår längtan är att också framöver få vara ett redskap
i olika sammanhang. Under året har vi varit med och
genomfört flera olika saker i Rumänien. Det glädjer oss.
Under året har vi kunnat hjälpa två ungdomar med en
ny protes. I våras hjälpte vi Emanuela med en ny protes
då den gamla var sliten och inte tillräcklig då Emanuela
vuxit ur den. Nu i höst har vi också hjälp Razvan som nu
fått sin protes. Båda dessa ungdomar mår idag bra och
kan leva sina liv som det är tänkt.
Vi har också givit ett fortsatt stöd till Löftenas Barn
som under en längre tid kämpat med sin ekonomi. Nu
verkar det som om organisationen fått ny luft under
vingarna och kan ta nya tag. I dagarna skrev man på de
papper som ger organisationen förvaltningsrätten till ett
statligt barnhem som de skall driva. Detta ger flera positiva synergieffekter tillbaka till arbetet med de romska
barnen. Den fulla effekten av denna förändring är för ti-
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dig att sia någonting om. Men det är en mycket intressant utveckling som skapat en mycket positiv stämning
hos alla inblandade. Vi har också fortsatt att ge ett regelbundet stöd till arbetet på Caminul Felix. Även om vårt
engagemang idag inte är så målinriktat som det tidigare
varit med tanke på Tonårshuset så vill vi också fortsättningsvis finnas med i detta så oerhört viktiga arbete.
Barnen är Rumäniens framtid därför är det så viktigt att
ge dessa barn en så trygg och kärleksfull uppväxt som
möjligt. Detta vet vi att dessa barn får när de växer upp
på Caminul Felix. Under året har vi också engagerat oss
i Östeuropeiska Bibelskolan. Personligen känner jag
oerhört starkt för detta arbete som också utgör en oerhört viktig bit i missionens arbete. Skolan utgör en strategiskt viktig roll i Rumänien men också i andra delar av
världen då flera av skolans tidigare elever nu finns ute
i aktiv missionstjänst. Flera av skolans tidigare elever
arbetar också i olika församlingar i Rumänien. Skolans
Medie- och journalistfakultet spelar också en mycket
viktig roll för den mediala närvaron i det rumänska samhället och för den evangelikala kyrkan i Rumänien. Detta
viktiga arbete vill vi vara en del av.

Republiken Moldavien

projekt. Man känner stolthet över hur det sköts och den
nytta detta bröd gör bland folket. För staden är det en
av de få saker man känner stolthet över. I somras fick
Glodeni en ny borgmästare, då den dåvarande nu gått i
pension. Den nya är positiv till församlingen och beviljade
helt nyligen församlingen tillstånd att ställa upp en stor
buss på torget för att därifrån betjäna stadens fattiga
och behövande. Självfallet var detta också ett tillfälle att
evangelisera, många visade också intresse för den litteratur som fanns i bussen. Detta är en stor framgång för
Igor och för församlingen. De människor som får ta emot
matpaket är oändligt tacksamma och sänder en hälsning
och ett tack för den hjälp de får ta emot. Igor säger att
dessa människor dagligen beder för oss och för alla de
som så generöst ger pengar till både bröd och matpaket.
Det sommarläger vi genomförde har fått ett mycket stort
genomslag i församlingens arbete. Flera av de familjer,
som lät sina barn komma finns nu med i de barngrupper
församlingen arrangerar. Av de totalt 60 barn som kom
på sommarlägret finns nu ungefär 20 barn regelbundet
med i församlingens arbete. Vilket i sin tur skapat nya
kontakter med deras familjer.

Arbetet i Polen

Moldavien har också fått en speciell plats i våra hjärtan.
Föga kunde vi, då vi för första gången besökte detta land,
ana vad som väntade. Sedan sommaren 2010 har mycket
skett. Församlingen har fått uppleva hur ett mycket påtagligt förändringsarbete nu tagit fart. Igor berättar för
oss hur fler människor upptäcker församlingen tackvare
brödet och matpaketen som delas ut. Människors hjärtan
har mjuknat och församlingen upplever hur människor
sakta men säkert får förtroende för makarna Lazar och
det arbete de utför. Deras engagemang för stadens utsatta har också dragit till sig myndigheternas intresse.
Bageriet är i sig självt en framgång. Från myndigheternas sida finns det inget ofördelaktigt att säga om detta

I våras besökte jag Polen för att bilda mig en uppfattning
om vad som är aktuellt i församlingarnas arbete och vad
den polska Pingströrelsen står i för utmaningar. Det var
ett spännande besök som vi på sikt hoppas kunna stödja
närmare. Helt nyligen fick vi ta emot denna rapport från
Polen, det är Piotr Cieslar som skriver.
Kära vänner
Det har gått en tid sedan mitt senaste brev. Det
känns som om tiden bara flyger iväg. Mycket
händer runt omkring oss och vi ställs inför fler och
fler utmaningar. Men Herren är god och trofast och
vi försöker vara trofasta emot Honom och den
kallelse Han gett oss.

Operation Mission är med sin buss också närvarande i Moldavien. De
gjorde ett stopp I Glodeni. Intresset och nyfikenheten var stor.

Vår son Oliver
och hans fru
Lila är tillbaka
i Polen efter ett
år på bibelskola
i England. Oliver
har återvänt
till sitt gamla
arbete för att
kunna betala av
skulderna efter
året i England.
Samtidigt kan
jag se att han blir mer och mer involverad i arbetet
i församlingen vilket naturligt gläder oss som
föräldrar mycket.
Vi hade en underbar sommar då många
saker hände. Bland annat anordnade vi en
ungdomskonferens. Omkring 50 missionsgrupper
besökte och evangeliserade till tusentals människor i många städer och byar över hela Polen.
Även om det andliga klimatet fortfarande är mycket
hårt, fick vi så ut Guds Ord och vi tror att det skall
bära frukt i sinom tid. Vi har sått och tror att Herren
ger skörden.
Jag har också organiserat flera konferenser
och bibelveckor för olika grupper av människor –
pastorer och ledare från vårt distrikt, men också
för omkringliggande församlingar. I juni anordnade
vi en endagskampanj för alla församlingarna i vårt
distrikt och den hölls i en stor sportarena. (I Polen
är församlingarna uppdelade i olika distrikt) Ett
stort antal människor blev frälsta, helade och fick
ta emot Andens dop. Temat för årets kampanj var
”smaka och se att Herren är god”. Många känner
till Gud, men vet inte att Han är god och full av
kärlek. Det kom omkring 1600 människor och det
blev en underbar dag då vi fick se Herren verka
på ett speciellt sätt.

I juni anordnade vi också för tredje gången vår
årliga Opole bibeldag då vi sätter upp ett stort tält
och högtalare i en av våra större parker i Opole
och läser delar av Bibeln från morgon till kväll.
På samma gång delar vi ut Nya Testamenten och
försöker samtala med människor om det nya livet
i Kristus. Som ett resultat av detta har det kommit
nya människor till vår församling som vi fått döpa
som ett resultat av att de tagit emot Jesus Kristus
som sin personlige frälsare.
I juli anordnade jag också två bibelveckor
för familjer och vänner från vår församling och
närliggande församlingar. Den ena var förlagd till
kusten och den andra uppe i bergen. Det kom
omkring 1000 personer till de båda veckorna. Vi
fick höra många underbara vittnesbörd om hur Gud
hade rört vid människor och även helat äktenskap.
Ett par makar höll redan på att skiljas, men under
veckan återförenades de. Nu har de öppnat sitt
hem för bibelstudier där behövande får hjälp och
vägledning. All ära till Gud för vad som skedde
under dessa två veckor. När vi får bevittna sådana
saker, drivs vi om möjligt av en ännu djupare
längtan att vara trogna den kallelse Gud gett oss.
Vi fortsätter också med de planer och
förberedelser vi har att starta nya församlingar på
platser där det inte finns något evangeliskt arbete.
Vår längtan är att predika det sanna evangeliet
som inte är religiösa ritualer utan en personlig
och levande gemenskap med Jesus Kristus. Tack
kära vänner för er kärlek, era förböner och för ert
trofasta ekonomiska stöd. Vi behöver varandra
och tillsammans kan vi fullfölja den kallelse Gud
gett oss.
Piotr & Krystyna

En benprotes justeras
in för att passa någon
av kliniens många
patienter.

Jörgen Lindberg, Craciun Derecichei och en av teknikerna på
Theranova.

Underhåll till pastorer och evangelister

Jag vill också skriva någonting om det ekonomiska underhållet av pastorer. Under det gångna året har vi sett
hur denna gren av missionens verksamhet fått ett rejält
uppsving. Det glädjer oss oerhört mycket. Inte mindre
än tre nya pastorer/evangelister har vi kunnat plocka
upp på vår supportlista. Vi vet att alla dessa pastorer gör
ett fantastiskt arbete. Under kommande år skall det bli
spännande att se hur deras arbete kommer att utvecklas.
Tack för ditt engagemang för dessa pastorer och deras
familjer. Vi vet att det betyder mer än vad vi kan ana att
de får ta emot detta stöd.

Ett ljus som lyser i mörkret

Avslutningsvis vill jag dela några tankar omkring Guds
ord. Vi lever nu i en årstid präglad av mycket mörker. Eller
kanske vi skall vända på kuttingen och säga; man inser
ljusets betydelse eftersom det vissa dagar knappt hinner
ljusna innan dagsljuset försvinner. Mörkt är det i vilket fall.
Detta mörker gör att vi tänder ljus för att skingra mörkret
som finns omkring oss. Adventstid innebär att vi på ett
alldeles speciell sätt omgärdar oss med många tända ljus,
både levande och elektriska. Vi har också en fin tradition
i vårt land att fira lucia som med sin sång sprider både
ljus och värme. Men trots alla dessa traditioner, som är
fina på sitt speciella sätt, finns det ett mörker som bara
Jesus kan skingra. Jesus talar om sig själv som världens
ljus. I Johannes 8:12 säger Jesus följande: ”Jesus talade
åter till dem och sade: ’Jag är världens ljus. Den som
följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.’”.
Ännu har vi inte sett eller upplevt fullheten av detta ljus,
men vi har fått uppleva hur Jesus förvandlat vårt inre
mörker till ljus. Jesus har ännu inte utplånat mörkret (ej
heller ondskan), men hans ljus (och hans kärlek, nåd
och barmhärtighet), skiner igenom det. Men en dag skall
Jesus förgöra detta mörker och den ondska som råder.
Men till dess är Jesus det ljus i vårt inre som hjälper oss
navigera igenom en mörk och dunkel värld. Det är detta
ljus som skiner igenom och som så tydligt gör oss till
ett levande vittnesbörd, en fyrbåk som gör Guds rike
känt bland människorna. Det är för att vi fått uppleva
denna förvandlande kraft, detta ljus och denna kärlek
som driver oss att bekämpa ondska och mörker. Det
ljus som finns i oss övervinner det mörker som finns i
denna värld. I Johannes kan vi läsa: ”I Ordet var liv, och
livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det. Det sanna ljuset,
som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.”
(Joh 1:4,9) Det ljus som utgår från Jesus och som tagit
sin boning i oss kan inte övervinnas av mörkret. Därför
finns det alltid hopp om en ny morgondag. Hur mörkt vi
än upplever det omkring oss, finns det i vårt inre ett ljus
som tränger undan mörkret. Jesus är världens ljus, ditt
ljus som skingrar mörkret. I Jesaja 50:10 kan vi läsa: ”Vem
bland er fruktar Herren och lyssnar på hans tjänare, som
vandrar i mörker utan en strimma av ljus men sätter sin lit
till Herrens namn och förtröstar på sin Gud?” Så här kan
livet te sig, en vandring i mörker utan en strimma ljus. Men
som Guds barn vet vi att livets ljus finns i vårt inre. Vi är
aldrig uträknade utan Jesus finns vid vår sida, hans ljus
leder oss på rätta vägar. Detta är viktigt att komma ihåg,
i synnerhet när vi omges av den mörka årstiden och vår
sikt är begränsad. Jesus Kristus, världens och livets ljus

föddes in i den här välden för att ge oss ett evigt liv. Det
är hans födelse vi nu kommer fira. Nästa gång du tänder
ett ljus tacka då Gud för det ljus som bor i dig och som
lyser upp ditt liv och din omgivning.

Avslutning

Så har vi då nått avslutningen av detta års sista nyhetsbrev. I detta nyhetsbrev har jag försökt mig på att göra
en slags sammanfattning över året, men också en liten
kortfattad summering av våra insatser som misson.
Denna månad presenterar vi inget nytt projekt utan vädjar om ett fortsatt stöd till de olika projekt vi står med i.
Möjligen skulle jag vilja ”puffa” lite extra för det konto
som vi valt att kalla ”där det bäst behövs”. Som du säkert
känner till är det detta konto som bär de omkostnader
vi som mission har. Vi har en klar och tydlig målsättning
att löpande hålla våra utgifter nere, men det är inte heller
någon hemlighet att det också kostar pengar att driva ett
missionsarbete. Vi skulle verkligen uppskatta om vi inför
det år som ligger framför kunde göra ett rejält ”lyft” för
att fylla på detta konto så att vi inför nästa år bättre kan
fokusera på de olika åtaganden vi har. Vi vill att du skall
veta att som organisation har vi i dagsläget inga dyra
amorteringar eller andra skulder som tynger vår ekonomi.
Men vi ser ändå att kostnaderna på olika områden också
ökar. Kryssa gärna i rutan för detta ändamål så underlättar
du för oss hur vi skall behandla din gåva.
Tack för din insats i förbön men också i form av gåvor. Du skall veta att vi är oerhört tacksamma över det
som kommit missionen till del under detta år. Du är alltid
välkommen att höra av dig till oss här på missionen om
du behöver hjälp i förbön eller undrar över något. Med
dessa ord vill vi tillönska er alla en välsignad Jul och ett
Gott Nytt År.
Tillsammans i Herrens tjänst

