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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds frid!									

F

örunderligt och märkligt är det med tidens
gång; att det återigen är tid för en hälsning
från oss här på missionen. Men det är,
ska det tilläggas, förenat med glädje att få
skriva dessa rader till er som står med oss i arbetet. För egen del tycker jag att det var som igår då
jag senast satte mig ner för att skriva några rader.
Våren har äntligen, om än trevande, kommit till oss.
Dagarna blivit längre då ljuset sakta gör dagarna
längre, men framförallt fåglarna har börjat välkomna
våren med sin sång. Fantastiskt härligt!
Återigen vill vi rikta ett stort och innerligt tack
till er alla för de gåvor som vi tagit emot under den
gångna månaden. Vi känner oss rikt välsignade
då vi summerar varje månads givande. Efter bästa förmåga försöker vi förvalta dessa medel. Det
känns oerhört viktigt att i varje enskilt beslut låta så
mycket som möjligt gå till mission. Samtidigt vet vi
att det inte är utan kostnad att driva arbetet. Men
det vill vi att du skall veta att vi kontinuerligt försöker hålla våra kostnader på en så låg nivå det bara
går. Vi vill att så mycket vi bara kan avvara skall nå
de som behöver vår hjälp. Än en gång tack för din
insats i förbön och i givande. I detta brev skickar
vi med en lite utmaning till er alla, om detta kan du
läsa längre fram i brevet. Också i detta brev vill jag
försöka dela några tankar ifrån Guds ord. Denna
gång har mina tankar gått till ett stycke text från
Apostlagärningarna.
För att de också skulle komma till tro…
Dessa ord är hämtade från Apostlagärningarnas
15e kapitel. Det är Petrus som ställer sig upp i den
samling där de lärde diskuterade det anspråk som
Paulus och Barnabas framlade; att frälsningen fanns
att få för alla. Att det inte handlade om yttre lydnadsbevis utan om människans hjärta. Petrus fortsätter
med att säga: ”Bröder ni vet alla att Gud för länge
sedan valde ut mig att predika de goda nyheterna för
andra än judarna, för att de också skulle komma till
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tro” (v7). Dessa ord är något av en programförklaring
för alla troende. Petrus framhåller att Gud utväljer
oss till att predika de goda nyheterna. Guds omsorg
begränsas inte till sitt egendomsfolk utan uppdraget
spänner vida omkring. Nyckelordet är ordet också,
”… för att de också…”.
Det är i detta lilla ord vi finner det uppdrag som
utgör missionens kallelse. Genom ditt stöd kan de
goda nyheterna förkunnas på de olika platser som
utgör missionens arbetsfält. Detta sker genom de
pastorer vi underhåller, genom pastorskonferenser, utdelning av bröd och matpaket för att nämna
några områden, blir Jesu kärlek synliggjord. Gud
har utvalt oss till det redskap som möjliggör att det
glada budskapet kan förkunnas. Det är på dessa
platser, för att låna Petrus ord, ”Gud utvalt oss” att
predika. Frälsningsbudskapet är enkelt, nästan för
enkelt när det presenteras på det sätt Gud avsett.
Och ändå så svårt, då det också handlar om överlåtelse och att fatta beslut. Det kräver nämligen en
helhjärtad överlåtelse. Men inte så sällan lägger vi
till mänskliga påfund som skymmer evangeliets
verklighet. Paulus fortsätter sin utläggning med
följande ord: ”Gud som känner människornas hjärtan”. Det är detta som gör Gud så fantastisk; att
han förmår tränga bortom det för ögat uppenbara
och in i människans innersta rum. In i hjärtat. Det
är där som Gud förvandlar människan. Men ofta
gör Gud det i omvänd ordning än vad människor
ibland förväntar sig. Gud arbetar sig från insidan
och ut, inte tvärt om. När Gud når in i människans
hjärta sker med tiden också en förvandling till det
yttre. Inte heller gör Gud någon skillnad på folk och
folk, i Guds ögon är vi alla lika. Petrus fortsätter
med orden ”Han gjorde inte heller någon skillnad
mellan oss och dem för alla som trodde på honom
[Jesus Kristus] befriade han från synd.” (v. 9) Gud
har verkligen inte anseende till person. Svårigheten
för oss är att göra det samma. Jesus älskar alla
människor men hatar synden som står emellan,
som skiljer, delar splittrar och söndrar. Men Jesus

Besöksadress: Stoerydsvägen 6
Telefon: 0140-31 13 21
Fax: 0140-182 46
1
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

vill det motsatta, han vill ur skärvorna skapa någonting vackert, han vill av det som är söndrat och
brustet skapa någonting outsägligt vackert. Om vi
vill, om du vill. Jesus Kristus rör sig obehindrat och
utan svårighet i både slott och koja, han vill beröra oss alla med sitt liv. Oavsett livssituation. Men
människan måste själv välja. Det är den fria viljan
som styr, att våga välja livet, det verkliga livet som
Gud givit till oss genom sin Son. Petrus avslutar
med orden ”Tror ni inte att alla blir frälsta på samma sätt, genom att ta emot Herren Jesus?” Precis
så tror vi, utan förbehåll och baktanke. Inte heller
vi skall lägga sten på bördan och lasta människor
med onödiga påbud. Petrus säger vidare ”Det som
har rivits ned skall jag bygga upp. Hedningarna
skall också finna Herren, för alla tillhör mig.” Vilket
fantastiskt löfte! Alla tillhör Kristus! Det är ju därför
vi kämpar på, envist och utan tanke på oss själva.
Kristus lever i oss och Kristus har övervunnit det
onda.
Avslutar med ett par verser från Galaterbrevet
3:26-29. Paulus skriver ”Nu är vi alla Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Och vi, som har blivit
döpta till gemenskap med Kristus, tillhör honom.
Det har ingen betydelse om vi är judar eller inte,
slavar eller fria, män eller kvinnor. Vi är ett i Kristus
Jesus. Och när vi nu tillhör Kristus är vi verkligen
barn till Abraham, och alla Guds löften till honom
gäller oss”.

avgörande för att projektet skall kunna utvecklas.
Visserligen uppmanar Igor människor att komma till
församlingen för att få sitt bröd, men många, i synnerhet äldre som bor ett stycke ifrån församlingen
utan möjlighet att kunna förflytta sig någon längre
sträcka måste få sitt bröd leverat. Bilen behövs
också för att kunna lämna matpaket till de familjer vi
hjälper. Hjälp oss bedja över detta behov. Du finner
den på nästa blad.
Viket fantastiskt vittnesbörd! Detta vittnesbörd
bär bud om att Gud gör under i människor liv på
denna plats. Brödet, men också matpaketen, öppnar dörrar som förut varit stängda. Gud är verkligen god!
För egen del börjar det nu bli dags att planera
ett besök i Moldavien. Det känns angeläget att få
möta de människor som vi stödjer, möta församlingen och följa upp de projekt vi finns med i. Det
mest troliga är att jag kommer resa under första
halvan av maj månad. Men till detta återkommer
vi då alla detaljer fallit på plats. Bed redan nu att
all planering skall gå bra. Med i planeringen finns
också en resa till Rumänien, men tidpunkt för resan är inte spikad. Även detta får vi återkomma till
i kommande nyhetsbrev. Det lutar också åt att jag
kommer göra en kortare resa till Polen. Men här
måste det stämma med flera olika almanackor så
detta är någonting vi arbetar på att lösa.
Hjälp FTM-Mission att växa
I detta månadsbrev ligger det med en svarstalong
från oss. Vi hoppas och tror att det i din närhet finns
vänner eller bekanta som skulle vara intresserade
av att komma med i det missionsarbete som FTMMission bedriver.
Det är nu några år sedan vi skickade med en
sådan här talong. Vi tror att du
som läser våra brev är de bästa ambassadörer att dela med
dig av vad missionen arbetar
med. Men det är några saker
vi vill att du skall tänka på då
du samtalar med dina vänner
och bekanta.
Med eftertryck vill poängtera följande: Det är mycket
viktigt att du inte fyller i något
namn på talongen utan att
först ha samtalat med personen ifråga. Har du tillgång
till en dator, besök gärna vår
hemsida och använd den som
informationsverktyg. Vår nyligen uppdaterade hemsida är
ett ypperligt verktyg att använ-

Moldavien
I detta brev vill vi flika med en intressant hälsning vi
fått ifrån Igor. Arbetet i Glodeni är ett fantastiskt vittnesbörd av vad Gud förmår göra då enkla människor
ställer sig till Guds förfogande. För några dagar sedan samtalade jag med Igor och han berättar om hur
Gud berör människors liv genom
församlingens arbete. En del av
detta kan du läsa i hans hälsning.
Men det är inte utan utmaningar
som detta arbete bedrivs. Igor
berättade också hur behoven han
ser omkring sig ökar för varje dag.
Församlingen står nu inför ytterligare en stor utmaning och det är
att det fordon Igor kör, en skåpbil
av äldre modell med många mil
under huven, nu börjar ge honom
bekymmer. Han behöver ganska
omgående få detta fordon utbytt.
Jag lovade Igor att vi skulle bedja
över detta och att Gud som känner våra hjärtan skall hjälpa oss
finna en lösning. Behovet av en
fungerande distribution är helt
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har nu fått sin protes och klarar sig fint. Den summa
vi då samlade in har tyvärr inte riktigt kunnat täcka
kostnaderna för hans protes, vilket medfört ”röda”
siffror på Razvans konto. Därför vädjar vi ännu en
gång till Dig att medverka till att täcka den del av
hans protes som ännu inte kunnat täckas in. För att
täcka behovet fullt ut behöver vi samla in drygt 30
000 kronor. Tack för din villighet att hjälpa oss ännu
en gång. Vill du ge din gåva till förmån för Razvan
skriv då ”Razvan” på talongen.
Beträffande Spinus kan vi meddela att vi i skrivande
stund tagit emot ca 25 000 kronor. Vi har inte förmedlat dessa pengar ännu så möjligheten finna att
stödja detta projekt även denna månad. Vi brinner
ju som bekant för olika saker och har vårt hjärta
med på olika sätt. Önskar du även denna månad
stödja detta projekt skriv då ”Kyrkbygge Spinus”
på den tomma raden så går din gåva oavkortat dit.
I annat fall vädjar vi till fortsatt stöd för våra övriga
åtaganden. Tack för allt ni gör i både stort och i
smått. Gud skall rikligen välsigna för allt det ni gör för
evangeliets spridning och för de många svaga och
utsatta människor som genom de olika projekten vi
stödjer kommer inom hörhåll för evangeliet.
Avslutning
Allting har en ände också detta nyhetsbrev. Vi
hoppas att du som tagit del av dess innehåll känt
samma glädje av att läsa det som jag själv gjort av
att skriva det. Glöm inte att bedja över den medskickade talongen, om det finns personer i er närhet
som kan tänkas vilja stödja arbetet. Men glöm inte
att samtala med dem först. Det är mycket viktigt!
Som vanligt är du välkommen att höra av dig om
du behöver stöd i förbön eller i samtal. Vi finns till
också för dig. Det går också bra att lämna ett tacksägelseämne eller böneämne via vår hemsida om
du föredrar det. Besök den gärna! Med dessa ord
vill jag avsluta denna månads nyhetsbrev. Glöm inte
att vi har en fantasisk Gud! Skickar med den 113
Psalmen till avslutning. Läs den gärna.

Razvan är som vi kan se på bilden glad över sin
nya protes.
da sig av för att sprida information om missionens
arbete.
Vi önskar att du fyller i ditt eget namn överst på
talongen och sedan de namn du önskar att bidra
med. Vi tackar på förhand för ditt engagemang.
Gåvor och Testamenten
Den dag Herren kallar oss hem och vår vandring här
på jorden nått sitt slut kan det vi samlat på oss under
vår jordevandring komma andra till del. Långt efter
att vi själva nått in i den himmelska världen kan vi
genom våra jordiska tillgångar fortsätta finnas med
i Guds verk. FTM-Mission står därför som tacksam
mottagare vid skrivning av testamente eller annan
typ av donation. Har du frågor eller funderingar är
du alltid välkommen att höra av dig till oss.
Razvan och Spinus
Denna månad vill vi återkomma till en person vi
skrivit om i ett tidigare brev, nämligen Razvan som
vi hjälpte genom att samla in till en protes. Razvan
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Jag som värvat heter:

Det går också bra att göra den här anmälan via vår hemsida www.ftm-mission.org.

Texta tydligt!

Namn:
Adress:
Postnummer:			
Ort:

Tejpa igen!

Jag/Vi tycker FTM-Missions arbete i
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länge jag/vi önskar.
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