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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds frid!									

N

är jag sätter mig ner för att skriva har vi precis
lagt årets första månad bakom oss och tagit
klivet in i februari. Till min och mångas stora
glädje börjar nu ljuset sakta att återvända. Så
smått börjar vi lägga vintermörkret bakom oss, även om
vintern säkert dröjer kvar en tid. Som säkert många vet
redan vid det här laget föredrar undertecknad den varma
årstiden. Till den längtar jag redan. Men innan vi vet ordet
av är våren här, uppståndelsens tid, då livet så att säga
återvänder. En underbar och fantastisk tid.
Vi vill rikta ett tack till er alla för det stöd vi upplever
i arbetet, både i förbön och genom de gåvor vi får ta
emot. Det känns fantastiskt att varje månad se hur vi
kan fortsätta det arbete Gud lagt på vårt hjärta att utföra. Det fyller våra hjärtan med tacksamhet! Tack också
för de små korta hälsningar vi ibland, med viss svårighet
kan läsa på PlusGiro-talongerna. Det värmer alltid, men
kanske lite extra så här års.

Tro och hopp

Inledningsvis vill jag dela några tankar ifrån Guds ord.
Denna månad hämtar vi en vers ifrån Hebréerbrevets 11
kapitel som inleds med dessa ord: ”Tron är en övertygelse
om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.” Tron
är grunden för detta hopp. Den bibliska definitionen av
hopp är tillitsfull förväntan eller säker förväntan. Paulus
skriver också detta med orden ifrån 2 Korintierbrevet 5
där Paulus säger: ”Vi lever här i tro, utan att se.”
Denna förväntan, vårt hopp, är baserad på en säker
grund, klippan Jesus Kristus och tron på Honom. Hoppet är också sprunget ur de löften Gud har lovat i sitt
ord. I Rom 8:24-25 läser vi ”Ty i hoppet är vi frälsta, men
ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp.
Vem hoppas på något han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, väntar vi uthålligt.” Det här med
uthållighet kan det ju vara lite si och så med, i synnerhet
när vi lever i ett samhälle där tillfredsställelsen förväntas
vara omedelbar. Men ur denna uppskjutna tillfredställelse, då vi ibland måste vänta, föds också en tillit till Gud,
att han, när tiden är den rätta svarar på vår bön. Det är
ur denna väntan, ibland också ur lidande och prövning,
som vi blir uthålliga i tron. Det är en oerhörd rikedom att
leva med detta hopp. Vetskapen om att inte alla äger
detta hopp och att livet då förlorar sin mening fick Job
uppleva. Job uttrycker detta på följande vis ”Mina daFTM-Mission
Box 311
S-573 24 Tranås
SVERIGE

Tranås den 10 februari 2012

gar flyr snabbare än vävarens spole, de försvinner utan
hopp” (Job 7:6). Det bibliska hoppet är inte en känsloyttring utan en verklighet för den som tror. Det bibliska
hoppet är en säker grund på vilken vi bygger vårt liv, där
vi vet att Gud alltid håller sina löften. Det kristna hoppet har sin rot i tron på gudomlig frälsning. Detta sker
med Paulus ord att ”Vi däremot väntar i Anden genom
tron på den rättfärdige som är vårt hopp.” Vårt hopp levandegörs genom den helige Andes närvaro i våra liv,
detta hopp som sträckt oss gör att vi kan leva med tillförsikt och framtidstro. Vi kan, tillskillnad från de som
lever utan hopp, möta varje ny dag med vetskapen om
att våra liv vilar i Guds hand. Hebreerbrevets författare
skriver: ”Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i
vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran,
vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp
vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens
ankare som når innanför förlåten.” Guds löften ger oss
hopp här och nu men också ett hopp i ett liv bortom
detta. Paulus skriver i 1 Tessalonikerbrevet de välkända
orden ”Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig
med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de
andra, som inte har något hopp.” Sorgen är en naturlig
del av det liv vi lever, oundvikligt och verkligt. Men då
vi sörjer, sörjer vi inte utan hopp. Ty vi vet att vi lever
genom tron, att vi en dag skall ses. Det hoppet bär oss
genom dagar, tunga som bly, likväl genom dagar som
präglas av en outsäglig glädje och tacksamhet. Glädje
och sorg löper som två parallella vatten genom våra liv.
Genom tron har vi fått ett hopp ingjutet i våra hjärtan
som inte sviker eller ger vika. Det är en bergfast grund vi
lagt våra liv på och ett hopp som bär oss alltid.

Moldavien

Arbetet i Glodeni fortsätter med oförminskad styrka. Det
är fantastiskt att se hur allt fler människor finner församlingen. Det är glädjande att se hur dessa matpaket förmår
göra människors hjärtan mjuka och öppna för evangeliet
och nyfikna på församlingen. Från att jag vid första besöket i Glodeni gästade församlingen har det hänt ofantligt
mycket på dessa 18 månader. Till sommaren blir det två
år sedan vi för första gången besökte Moldavien. Igor
berättar i sitt vittnesbörd vi fick ta emot för några dagar
sedan hur han upplever situationen, han skriver så här:

Besöksadress: Stoerydsvägen 6
Telefon: 0140-31 13 21
Fax: 0140-182 46
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E-post: info@ftm-mission.org

Plusgiro Sverige: 485 05 37 - 4
Postgiro Norge: 0806 1905686
Postgiro Finland: 800010-7059578
Hemsida: www.ftm-mission.org

Frosten hindrar oss inte att följa Jesus
Med särskild glädje vill jag berätta om
människors önskan att komma till kyrkan
oavsett väder. Trots att kylan hindrar dem i
deras väg, som tränger ända in i benmärgen,
och temperaturer som går ända ner till -23C
kommer människor för att söka Gud. Jag ser
med mina ögon hur skriften uppfylls i fråga om:
”Kom till mig ni som bär bördor...” (Matt. 11:28).
En förälder vars son på 17år besöker
församlingen, sa så här: ”Min pojke hinner
knappt hem från skolan förrän han vill till kyrkan,
han rusar dit för att inte komma för sent”.
Sådant här uppskattar man för det är tiden när
människor söker Guds frälsning.
Vi ber att Gud ska frälsa alla människor här i
Glodeni. Jag är glad att de 8 som blev frälsta
den 22 januari nu kommer regelbundet till
kyrkan, de sitter på första bänken. Jag tackar
Gud för att Han är trofast sitt Ord mot oss, sina
barn.

Under 2011 har
vi spelat dramat för
inte mindre än 15 000
människor. Vid varje
tillfälle får vi bedja
med människor till
frälsning. Vid flera
tillfällen har vi återvänt
till församlingar för att
möta människor som
fått sina liv förvandlade
genom dramat. Helt
nyligen besökte
vi en församling
och bevittnade en
dopförrättning där en
man döptes som hade
blivit frälst under en av våra föreställningar. Det är
vid dessa tillfällen man påminns att allt det slit man
lägger ner i resor är värt varenda droppe svett. Det
är detta som är vår bärande vision för arbetet; att
få resa omkring och berätta för människor om
evangeliets verklighet genom detta drama. Under
detta år kommer vi att producera två nya DVD
filmer som kommer användas i evangelisation och
till försäljning. Vi kommer göra fler besök i Luterska
församlingar än vi gjorde förra året.
Parallellt med våra resor studerar vi teologi och
församlingstillväxt vilket också innebär en hel del
extra arbete och omkostnader. Vi är så tacksamma
för den hjälp vi får ta emot från FTM-Mission varje
månad. FTM-Mission och de människor som
stödjer ert arbete har en mycket speciell plats i
våra hjärtan. Först och främst tackar vi Herren,
men också er alla. Ni är alla delaktiga i det arbete vi
utför, därför att ni möjliggör för oss att arbeta med
evangelium utan att behöva oroa oss så mycket
för vår ekonomi. Därför, ta emot vårt innerligaste
tack för allt det ni gör för oss.

I Guds kärlek,
broder Igor
Väl medveten om att nöden är näst intill ogripbar är
vetskapen om att vi varje månad lindrar nöden för de 25
familjer som regelbundet får matpaket oerhört glädjande.
Vi önskar vi kunde hjälpa långt många fler, och det är
också vår målsättning att kunna öka omfattningen. Men
det är som vi tidigare skrivit viktigt att också hjälpen
hinner förmedlas. Och att kontakten med dessa familjer
också hinns med. Därför känns det så fantastiskt att
veta att flera av de familjer som tar emot dessa paket
finns med i församlingens gemenskap och deras barn
deltar i de sammankomster som ordnas för dem. Inte
minst vittnar Igors korta hälsning om att detta nu sker.
Vi riktar ett tack till er alla som så troget ger till arbetet
i Moldavien. Vi vet att den insats vi gör varje månad för
dessa familjer är helt livsavgörande.

Polen

Det är också intressant att läsa den rapport vi helt nyligen
fick ta emot från Polen. Ett av de pastorspar vi understödjer där, Pawel and Lidia Nowakowscy, berättar i sin
rapport om det år som ligger bakom. Vi har valt att flika
med ett brottsstycke här i nyhetsbrevet från deras rapport. Du finner den här nedan.
Under 2011 har vi fortsatt att resa med dramat
”himmelens portar, helvetets flammor” och det nya
dramat ”Sista Chansen”. Det har varit fantastiskt
att se hur Gud vid flera tillfällen gripit in och
förvandlat människors liv. Hur Gud har öppnat nya
dörrar för oss och för dramat. Vi har kunnat besöka
flera Luterska församlingar, vilket är någonting helt
nytt för oss. Vi hade 5 sådana möten förra året och
fler väntar på att vi skall besöka dem. Vi reser inte
bara i Polen utan också i till Tjeckien och Slovakien.

Pawel and Lidia Nowakowscy
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Människor i stora skaror söker sig fram för att ta emot frälsningen.
Detta drama har visats för 15000 människor i Polen under 2011.

Månadens projekt :: kyrkbygget i Spinus

Det glädjer oss så oerhört att få ta emot sådana här rapporter. Vi kan se hur den gren av missionens verksamhet
som ger stöd till pastorer fyller en oerhört viktig funktion.
Tillsammans har vi genom det stöd som kommer in till
underhåll av pastorer genom makarna Nowakowscy fått
ta del av vad ett sådan ekonomiskt stöd innebär. Inte
mindre än 15 000 människor har genom dessa makars
överlåtelse fått höra evangelium predikas. Människor har
fått sina liv förvandlade och sina namn skrivna i Livets
bok. Tack för att du stödjer denna gren av vår verksamhet.
Önskar du regelbundet stödja ekonomiskt underhåll av
pastorer och evangelister får du gärna höra av dig till oss.

Den här månaden vill vi speciellt lyfta fram det kyrkbygge
jag vid två tillfällen kunnat besöka. Spinus är beläget ca
30 km från Oradea. Kyrkan byggs på en plats där det inte
tidigare funnits någon evangelisk församling. Byn och
området kring Spinus har omkring 1000 innevånare. Idag
har församlingen straxt under 30 medlemmar, men växer
sakta i antalet medlemmar hela tiden. Församlingsarbetet
leds av Florin Popa som FTM-Mission stödjer ekonomiskt. Det är fantastiskt att se hur Gud har lett arbetet
med denna byggnation.
Byggnationen har från allra första börja varit ett trosprojekt och är så fortfarande. För att lyfta fram ett exempel. I höstas var byggnationen så pass långt gången
att man var redo att lägga på taket med tillhörande tegel. Det enda bekymret var att det inte fanns pengar
att köpa material för. Om inte taket kom på plats innan
vintern riskerade det arbete man gjort att raseras av
regn, kyla och snö. För att säkra byggnationen, ville
man därför få taket på plats, men till detta fanns inga
förutsättningar, då pengar saknades. För att göra en
lång historia kort lyckades församlingen få loss material
till taket utan att behöva betala detta omgående, utan
inom 6 månader, alltså april i år. Kyrkan står nu med
ett färdigt tak, men utan fönster. Inför detta nyhetsbrev
har jag haft en förnyad kontakt med pastor Popa. Åter
igen står församlingen utan ekonomiska medel att driva
projektet vidare varför byggnationen avstannat. Denna
nyhet gör mig bekymrad. I dagsläget finns obetalda lån
och skulder som måste betalas innan man vågar gå vidare i projektet. Men det kanske viktigaste just ju är att
få taket betalt och kunna sätta in fönstren. Detta utgör
en kostnad på ca 7 000 Euro, ca 60 000 kronor.

Löftenas Barn

Också Löftenas Barn upplever en intressant tid. Löftenas
Barn har nu officiellt övertagit ansvaret för det statligt
ägda barnhem som man tidigare låg i förhandlingar med.
Utifrån de rapporter vi får är det en av de största utmaningar som organisationen stått inför. Behoven är enorma
och på många sätt är den situation man mött tragisk,
med eftersatta lokaler och undermålig standard. Efter sitt
första besök beskriver Dan Mitra sina intryck med följande
ord: ”det var en resa till helvetet och tillbaka.” Utan att ta
allt för stora ord i sin mun förstår vi att hans ord har gjort
ett djupt intryck på honom. Även om vi inte på ett direkt
sätt har tagit något beslut att stödja den här grenen av
deras arbete kommer det bli intressant att följa den här
satsningen. Efter min resa längre fram i vår hoppas jag
kunna återkomma med mer information. Låt oss bedja
för alla som på ett eller annat sätt är involverade i dessa
barns liv och öden.
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På grund av sjukdomens karaktär
med mycket stelhet, skakningar och
”låsningar” är risken stor att Oliver ramlar, vilket han också gör, därför har vi
fått ta hjälp när jag är på arbetet. Personer från kommunen kommer och
ser till honom en gång på förmiddagen
och eftermiddagen. Oliver har också
en ledsagare som kommer två gånger
i veckan då de tar en promenad med
rullstolen och tar en kopp kaffe.
Oliver är också borta på avlastning
ett antal dagar i månaden, vilket gör att
jag har tillfälle att hämta igen lite krafter.
Oliver är positiv till detta, men för mig
var det inget lätt beslut att fatta. Beslutet togs i samråd med Olivers läkare
som sa att detta var ett nödvändigt steg
att ta för att orka.
Ja, det är inte så lätt att med några
korta rader sammanfatta situationen,
men vi hoppas att det ändå har gett en liten bild av hur
vardagen ser ut för oss idag. Vi är så tacksamma för alla
som ber för Oliver och vår familj. Det betyder så oerhört
mycket. Vi är också så tacksamma för våra barn med
respektive och fyra underbara barnbarn som ger oss
så mycken glädje och stöd. Om du orkar och kan är vi
tacksamma för dina fortsatta förböner. Dina böner bär
oss för varje dag.

Det är lätt att tänka att detta bara handlar om murbruk, tegelstenar och plankor. Men den yttersta anledningen till varför det byggs kyrkor, överhuvudtaget, är
människors frälsning. Därför är färdigställandet av denna kyrkolokal av yttersta vikt.
Det ligger på Guds hjärta att se denna byggnation
slutförd, så att människor på denna plats kan få en plats
för tillbedjan. Genom denna kyrkobyggnad blir församlingen i Spinus ett levande vittnesbörd om att Gud hör
bön och att Gud har omsorg om sina barn. Tack för din
villighet att stödja oss och församlingen i detta projekt.
Nu lämnar jag över pennan till Ulla för ett kort ögonblick.

Vår hemsida

Nu är den äntligen så pass färdig att den går att besöka,
men det tog lite längre tid än vad som var tänkt från
början. Så i den mån du har en dator tillhands är du välkommen att göra ett besök. Adressen hittar du längst på
sidan 1 i detta nyhetsbrev. På hemsidan kan du skriva
en hälsning i vår gästbok, eller bara klicka dig runt. Det
mesta är på plats, men som alltid går det ju att komplettera med saker hela tiden. Det finns nyhetsbrev att läsa
som sträcker sig ett par år tillbaka i tiden. Självfallet
information om arbetet och en del andra saker. Skulle
du sakna eller undrar över något som gäller hemsidan
är du välkommen att höra av dig så skall vi försöka att
ordna det.

Olivers hälsa

Ja, nu har det gått en tid sedan vi gav en liten uppdatering av Olivers situation och hälsa. Eftersom det är
många som frågar hur Oliver mår skall jag (Ulla) försöka
att med några korta rader ge en liten sammanfattning
av hur dagsläget är. Men först vill vi tacka alla som ber
för Oliver och familjen. Det betyder så oerhört mycket.
Jag är övertygad om att det är era förböner som bär oss
dag för dag. Som vi tidigare skrivit har ju Olivers hälsa
försämrats under den senaste tiden. Men som han själv
säger: ”Jag mår inte så bra, men jag är på ett fruktansvärt bra humör.” Jag som lever nära honom kan intyga
att det stämmer. Han klagar aldrig trots de problem han
har. Men som sagt kroppsligt är det inte så bra, vilket fått
till följd att han har svårt att gå och förflytta sig, har lätt
för att ramla och så vidare. Han behöver mycket hjälp,
eftersom han har svårt att klara av de dagliga bestyren.
Som det ser ut för tillfället har man nog lyckats ställa
in Olivers mediciner på ett ganska tillfredsställande sätt.
Han har heller ingen värk eller något sådant. Sjukdomen
tar dock mycket på hans krafter, vilket gör att han är
trött och sover mycket även dagtid. Hans bästa stund
på dagen är de första timmarna på morgonen och tidig
förmiddag. Han vill oftast gå upp tidigt för att ta tillvara
dom timmarna med att läsa Bibeln och lite ur någon
bok. Vi har också förmånen att kunna se den kristna TVkanalen, vilken han tittar på när han orkar.

Avslutning

Vi hoppas att denna månads brev varit intressant och
läsvärt. Huvudsyftet med dessa brev är ju att informera
om missionens arbete, men vi vill också i den mån vi kan
vara en tillgång för dig i din vardag. Vi vill så här brevledes
tacka er alla för att ni tar er tid att läsa dessa brev. Det
är inte alltid givet att man hittar den tid som krävs, då
vi ofta har mycket omkring oss. Vi önskar dig som läser
Guds rika välsignelse och på återhörande om en månad.
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