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Guds frid käre medarbetare

D

et verkar som om vi går en vit jul tillmötes.
Vintern har med all önskvärd tydlighet nu anlänt, vårt avlånga land ligger inbäddat i ett vitt
snötäcke. Det känns gott att vi nu lagt mörka
november bakom oss och går in i ljusets och högtidernas
månad, december. Snön vi fått hjälper till att lätta upp
vintermörkret och sprida ljus på sitt sätt. När jag sätter
mig ner för att skriva det sista nyhetsbrevet för detta år
klingar fortfarande adventssångerna i mitt inre. Då vi
den gångna helgen firat första advent. Advent, en tid av
väntan och förväntan. Att fira Jesu födelse är stort och
överväldigande, ett mysterium i sig. Världens hopp, frälsare och fridsfurste är den vi firar. En konung som kommer med fred, frid och frihet, men också med läkedom
under sina vingar. Mitt i allt julstök är det betydelsefullt att
komma ihåg varför vi firar jul. Det är lätt att ryckas med
i allt det kommersiella. Men det är världens frälsare vi
firar, mänsklighetens hopp och framtid. Det är om detta
hopp, denne frälsare Jesus Kristus vi genom missionens
arbete får dela genom de pastorer och organisationer
vi kommer i beröring med. I allt det vi gör, önskar vi att
Jesus Kristus skall få vara centrum. Oavsett det handlar
om utdelning av bröd eller matpaket, eller stöd till andra
organisationer i deras arbete. Människors frälsning och
upprättelse är det viktigaste.

och betydelsefull del i den kristna kyrkans utbredning
i Polen. Under det år som gått har vi kunnat förmedla
pengar till en evangelisationskampanj. Kampanjen hölls
i församlingen i Klodsko, där Czarek Wojtasik är pastor.
Vi hoppas kunna återknyta med en hälsning från dem i
kommande brev. För några dagar sedan fick vi en hälsning från Lidia och Pawel Nowakowski. De arbetar med
framgång med två olika draman i Polen. Det är en intressant läsning om vad Gud gör. Polen är det land i Europa
med minst antal evangeliskt troende, endast ca 4 promille. Under 2013 hoppas att vi kunna genomföra ännu
en pastorskonferens. Vi funderar som bäst på detta och
återkommer då vi vet mer. Här kommer hälsningen vi fått.

Året som gått

Det känns naturligt att i detta nyhetsbrev försöka summera det år som snart ligger bakom oss. Vi känner
tacksamhet till Gud för hans trofasthet, som också visar
sig i det stöd vi känner från Er alla som stödjer arbetet
genom gåvor och förbön. Men samtidigt saknas det inte
utmaningar då vi ser att behoven och nöden vi möter är
fortsatt stor. Under året har vi kunnat genomföra flera
resor både till Rumänien och till Moldavien. Resorna är
viktiga för att på nära håll kunna följa det arbete vi stödjer.
Kontakten med våra samarbetspartners är viktig för oss.
Mötet med dem gör oss lyhörda för de behov vi möter.
Oavsett var vår blick faller finns det behov, men det är
inte alltid vi ser en möjlighet att i alla lägen svara mot alla
dessa behov. Samtidigt känns det viktig att också se till
var nöden är som störst och i den mån vi kan försöka
lösa dessa behov. När vi nu blickar tillbaka är det med
en oerhörd tacksamhet vi ser tillbaka på det år som snart
är till ända.

Polen

För närvarande har vi inte så mycket på gång i Polen.
Under året har vi fortsatt att ekonomiskt understödja tre
pastorsfamiljer i Polen. Det arbete de utför utgör en viktig
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Hälsningar och välsignelser från Polen
Vi har precis återvänt från en av våra resor
med dramat. Det har varit en välsignad resa.
Tillsammans med en liten Pingstförsamling, ca 20
medlemmar, de allra flesta var äldre. Men intresset
för att genomföra detta drama i församlingen
var mycket stort. Men de visste inte vem som
skulle kunna medverka. Därför beslutade de att
annonsera om detta i den lokala tidningen samt
att sätta upp affischer. Och det kom mycket
människor! Eftersom pastorn också är ordförande i
kommunens styrelse, känner han många människor
och kunde också bjuda in dem att medverka i
projektet. Helt naturligt blir det något annorlunda
att arbeta tillsammans med många människor
som inte är bekännande kristna. Man kan inte
spendera lika mycket tid i bön som man brukar
göra. Här hade vi en situation där kanske 90% var
icke bekännande kristna. Men inte desto mindre –
var de mycket speciella människor. En grupp var
gatudansare, så kallade ”hipphoppare” som vi
kunde använda oss av i en av dramats scener. De
spelade också i en av de andra scenerna. Med i
truppen av människor fanns också en äldre man.
Han var en mästare i att göra extraordinära saker.
Han var innehavare av flera världsrekord som finns
i Guinness rekordbok. För att nämna något, 2006
gjorde han 1000 armhävningar på 18 minuter! Han
är 73 år gammal, men det går inte att se, utan
man kan tro att han är många år yngre än vad
han egentligen är. Helt fantastiskt! Han fick också
möjlighet redan i början att vittna för hela gruppen.
Utan att fastna i detaljer, så hade vi en fantastisk tid
med denna grupp. Pastorn i församlingen besökte
den Lutherska kyrkan och de gick gemensamt för
Plusgiro Sverige: 485 05 37 - 4
Postgiro Norge: 0806 1905686
Postgiro Finland: 800010-7059578
Hemsida: www.ftm-mission.org

att besöka den katolske prästen för att fråga om
vi fick annonsera om dramat i hans kyrka. Det fick
vi! Så vi satte upp flera affischer både inne och
utanför lokalen. Många människor kom för att
titta på dramat. Vi uppskattar antalet till ungefär
600 personer. Då vi inte bad människorna komma
fram för förbön, utan de fick sitta kvar i sina stolar
kunde vi höra hur hela publiken bad en bön om
syndernas förlåtelse. Det var en mycket stark
upplevelse. Många tog med sig en liten Bibel eller
evangeliedel som vi delade ut. De medverkande
tackade oss flera gånger för att de fått medverka.
Flera av dem tog emot Jesus som sin Frälsare
under dessa dagar. Vi är tacksamma till Gud för
dessa dagar.
På ett personligt plan vill vi tacka er. Gud
har varit så god emot oss under detta år. Vi har
genomfört 16 resor och ser nu med förväntan fram
emot nästa år. Vi ser nu öppningar i flera samfund
att få besöka dem med detta drama. Vi är också
engagerade i vår hemförsamling. Pawel är äldste
och sjunger och spelar och jag är engagerad i
kvinnofrukostar som vi arrangerar. Vi hade en
grupp med 90 kvinnor, de allra flesta ännu inte
avgjort kristna. Vi försöker att tjäna Gud på det
sätt vi upplever känns rätt och riktigt.
Vi vill tacka er alla för det ekonomiska stöd och
er kärlek till oss som vi får del av. Ni är verkligen
fantasiska och trofasta. Det är också intressant att
få läsa era nyhetsbrev. Må Herren rikligen välsigna
Ert arbete. Må Han öppna dörrar och vägleda Er
in i stora ting.

Familjen Nowakowski är ett av de pastorspar FTMMission stöder ekonomiskt i sin tjänst.

ström från Ursviken till Oradea. Han har bland annat
bistått i arbetet med att bygga dessa hus. Vi är tacksamma för denna insats då vi vet att det är viktigt att
förmedla viktig kunskap i husbyggandets ädla konst.
Vi stödjer också det reguljära arbetet på Caminul Felix genom att vi regelbundet skicka pengar för detta
ändamål.
Under året har vi förmedlat hjälp till Östeuropeiska Bibelskolan genom undervisning på plats. Vi har
också kunnat ge en av skolans elever ett visst ekonomiskt stöd, då denna elev kommer ifrån mycket fattiga hemförhållanden. Under året har vi också kunnat
utöka vårt stöd till skolan i det radioprojekt som syftar
till att sända kristen radio på Internet. Som vi tidigare
skrivit har vi inte riktigt nått upp till det vi förväntat
oss. Men efter att beslutet tagits att utöka med ytterligare en person, kunde skolan under september
månad anställa Julia Tuns på projektbasis. Denna
satsning har så här långt visat sig vara ett riktigt beslut. Efter att Julia kom med i projektet har projektet
tagit fart och flera program i veckan har börjat producerats, en del spelas in i förväg, några sänds direkt.
Än återstår mycket arbete, men vi kan redan nu se
att projektet utvecklas i en positiv riktning. I mars/
april månad nästa år kommer vi utvärdera projektet
för att se hur vi går vidare. Det rör sig ändå om en del
pengar att driva projektet vidare, men vi ser gärna
att det får en fortsättning då vi vet att det fyller en
oerhört viktig funktion. I dagsläget bidrar vi med ca
2500 kronor i månaden till detta projekt. Detta belopp
är till lön för Julia och Adi. Vi vet att denna summa
inte är tillräckligt om vi skall driva projektet vidare, då
detta inte motsvarar en acceptabel lönenivå. Därför
vill vi lyfta fram detta som ett böneämne; att vi skall
finna lösningar som syftar till att kunna öka vårt stöd
till detta projekt under 2013. Det handlar om att ge
elever en erfarenhet att sända radio, samtidigt som
vi genom radion når människor med evangelium. Under året har vi också kunnat fullfölja vårt ekonomiska
stöd till de pastorer som får sin lön från FTM-Mission.
I dagsläget får fyra personer i Rumänien ekonomiskt
stöd från FTM-Mission. Två av dessa arbetar idag på
Bibelskolan.

Med mycket kärlek
Lidia and Pawel

Rumänien

Under året har vi vid några tillfällen kunnat förmedla
ekonomisk hjälp till församlingen i Spinus och kyrkbygget
där. Det glädjer oss mycket att se hur denna byggnad
nu sakta tar form. I dagarna kommer vi att kunna skicka
ytterligare några tusen kronor. Sammantaget har vi förmedlat c:a 46 000 kronor till detta projekt. I huvudsak
har dessa pengar använts till att bekosta tak, fönster och
dörrar. Som vi tidigare berättat kommer vi också att via
företaget Art-Elektronik kunna installera en ljudanläggning
i lokalen. Detta är vi mycket tacksamma för.

Vi har också samlat in pengar till en protes till Razvan, den 15 årige pojke som tyvärr avled i sviterna
av den cancer han tidigare opererats för. Theranova
söker nu efter en ny patient som kan få använda den
protes vi betalade till Razvan. Under året har vi också
förmedlat pengar till två mindre husprojekt på Caminul Felix. Det ena, en gåva på ca 32 000 kronor som
använts till att bygga till ett av husen på Caminul Felix
1. En av familjerna hade blivit trångbodda då de fått
tillökning och därför behövde bygga till sin del av huset. Vi har också förmedlat en gåva på 25 000 kronor
till det större hus som är en del i ett större husprojekt
som drivs av Caminul Felix och som överlämnades i
samband med Caminul Felix 20-årsfirande i maj månad. Under året har vi också kunnat skicka Lars Ny2

Men så mötte jag där en före detta klasskamrat till
mig, nu bosatt i Israel men som var på kortbesök i
Oradea. Hon överlämnade en generös gåva i min
hand. Detta möjliggjorde inköp från den längre
listan. Sammanfattningsvis blandas framgång
med svårigheter, men när jag jämför min egen
situation med de människor vi hjälper varje dag är
jag oerhört välsignad. Prisad vare Herren!
Jag har också hunnit med att förkunna i flera
församlingar under perioden. Det har varit något
mindre än normalt, bara vid 5 tillfällen. Men jag
tackar Gud för den oerhörda förmånen att få vara
hans vittne i denna del av Guds rike. Min familj
mår bra. Min son Dan har flyttat till Scotland
för att läsa datavetenskap på universitetet i
Edinburgh. Vår dotter Evelina förbereder sig för
studier på högskolan. Min fru Maria mår efter
omständigheterna bra, men kämpar med sin
diabetes.
På centrat samlas varje dag ett 80-tal barn,
de kommer runt 12 slaget. De äter ett lagat mål
mat, gör sina hemläxor, spelar lite datorspel eller
får musikundervisning. Runt tre har vi körövning
och gemensam bön eller bibelstudium. Vid 16
tiden kör vi tillbaka dem till deras familjer. Efter
det kommer ytterligare en grupp ungdomar från
barnhemmet. De spenderar några timmar på
centrat. Varje torsdag har vi utdelning av kläder
och mat till romska familjer som kommer till oss.
Men nästan varje dag står det människor utanför
vår port i hopp om att få någonting ätbart. Ibland
kör vi ut i de romska kolonierna och lämnar ut
matpaket. I början av nästa år hoppas vi kunna
göra en sådan resa igen. Vi delar också ut block
och pennor till barnen för att de skall kunna gå i
skolan. Något som många föräldrar inte har råd
att bekosta, inte heller berör det dem så mycket.
Många är analfabeter och kan inte hjälpa sina barn
med sin skolgång.
Vi är glada, därför att ni är trofasta er kallelse
att hjälpa oss. Vi vill framföra vårt tack till er för ert
materiella och andliga stöd. Må Herren välsigna er.

Iulia Tuns är projektanställd i radioprojektet
på Bibelskolan.
Under 2012 har vi också fortsatt kunna ge Löftenas
Barn ekonomiskt stöd. Löftenas barn är ett arbete vi
också känner mycket för och som utför ett fantastiskt
arbete. Vi bekänner oss till en tro där alla människors
lika värde är en absolut sanning. Romernas situation
i Rumänien och övriga Europa är under all värdighet.
Därför vill vi stödja detta arbete som i sin helhet syftar till att bryta den negativa trend som vi ser bland
Romerna, samt att det på ett mycket praktiskt sätt
pekar på tron på Jesus Kristus. Det arbete som Löftenas Barn utför är beundransvärt och stort. Under
året har vi regelbundet stött det sociala arbetet som
utförs genom Löftenas Barn. Genom vårt ekonomiska stöd har ett knappt hundratal barn och ungdomar
varje dag fått äta sig mätta. De har, då situationen
så krävt, fått sjukvård och tandvård. Under september månad kunde vi förmedla pengar till inköp av ett
nytt fordon. Ett viktigt redskap för att dessa barn skall
kunna gå i skolan och där få lära sig läsa och skriva.
Kanske är detta det viktigaste verktyg som vi har för
att kunna bryta det sociala utanförskap vi ser idag.
För inte så länge sedan fick vi dessa rader oss tillsänt
från Dan Mitra som arbetar på Löftenas Barn. Hans
hälsning följer här:

Dan Mitra
Vi vill med anledning av den trafikolycka som Dan råkat
ut för slå ett slag för hans situation. Dan är i stort behov
av en bil, då han regelbundet får förfrågningar om att
predika på olika platser. Känner du för Dans situation,
och ser möjligheten att hjälpa honom på något sett vore
vi oerhört tacksamma. Det handlar om att införskaffa
en ny, bättre begagnad bil som Dan kan använda för
sina resor. Den bil som blev skadad i kollisonen har gått
många mil och är bortom all räddning. Du som läser det
här, bed över vilken möjlighet du har. Kanske har du en
bil du inte behöver som kan säljas till förmån för ett inköp
i Rumänien? Vi tackar på förhand å Dans vägnar.

Genom Guds nåd har ännu en månad passerat
som för oss närmare årets slut. Månaden har varit
rik på olika händelser. När jag ser tillbaka kan jag
se bevis på hur Gud gripit in i olika situationer.
Under perioden har jag varit ute för en trafikolycka.
Ingen skadades, men min bil blev oerhört
tillknycklad. Jag har därför fått promenera, men
vädret har varit bra, tack o lov! För Löftenas Barn
har vi fått ta mot pengar för inköp av en nyare
skåpbil. Vi ser fram emot då vi får ta den i bruk. Den
kommer levereras till oss från Österrike. Vi fick den
till ett bättre pris än vad vi förväntat oss. Här om
dagen var jag på marknaden för att handla råvaror
till Löftenas Barn. Med mig hade jag två listor, en
med varor som vi hade pengar till, en längre med
varor som vi behövde men inte kunde bekosta.

Moldavien

Moldavien är ett land och ett folk som Gud verkligen lagt
på vårt hjärta att hjälpa. Föga anade vi då, 2010, vad det
skulle komma att innebära. Gud har varit oerhört god
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Antalet barn och ungdomar som deltar i församlingens arbete har ökat dramatiskt undet detta år. Idag kommer
det regelbundet mellan 30-40 barn och ungdomar då församlingen ordnar olika aktiviteter.
regelbundet delar ut. Också dessa paket fyller en viktig funktion, de inte bara mättar hungriga magar utan
skapar många nya möjligheter för församlingen att
möta dessa människor. Vi vet att tacksamheten för
dessa paket är mycket stor. För församlingen är det
också en möjlighet att samtala om tro och att kunna
berätta om Bibelns budskap och om att Gud älskar
och bryr sig om dem.
Ja, detta var en kortfattad tillbakablick över det år
som snart är till ända. Och det är med tacksamhet vi
ser tillbaka på detta år. Vi är tacksamma för er som
stödjer oss i det arbete vi upplever att Gud ställt oss
i. Tack för förtroendet.

och vi upplever hur Gud har välsignat detta arbete på
så många olika sätt. Vi vet att nöden är nästan ogripbar,
svår att förstå och ta till sig. Men med ganska små medel
har vi fått uppleva hur Gud sakta börjat förändra människors hjärtan. Makarna Lazar gör ett på många sätt
enastående arbete. Sakta börjar vi nu se att människor
börjar visa intresse för det arbete församlingen gör.
Antalet barn som kommer till församlingen ökar stadigt.
Denna ökning har nästan uteslutande att göra med de
två sommarläger vi kunnat stödja ekonomiskt. Ett läger
i år och det andra genomfördes under förra året. Dessa
båda läger har inneburit en mycket positiv utveckling för
församlingen som idag har en betydligt större kontaktyta
mot samhället. Många mammor kommer med sina barn
till de aktiviteter som ordnas av församlingen. Nu samlar
man regelbundet ett 50-tal barn, nästan uteslutande från
familjer man inte tidigare haft kontakt med.
Under årets sommarmånader höll vi möjligheten öppen att ge en gåva till församlingen i Glodeni och att ge
en kärleksgåva till familjen Lazar. Med dessa pengar har
vi kunnat bygga ett soltak för att församlingen bättre
skall kunna utnyttja sin gårdsplan. Nu kan man använda
gårdsplanen, som annars inte gick att använda, då den
låg i konstant soljus, till många olika saker. Inte minst är
den utmärkt att hålla utomhusgudstjänst på. Den kärleksgåva vi kunnat förmedla till familjen har kunnat betala av en privat skuld, samt att familjen kunde åka på
sin första gemensamma semester på 16 år. Vi har också
kunnat köpa en hel del kläder till familjen, då detta var
ett av önskemålen från dem. Då jag besökte familjen i
augusti hade vi med oss en del av dessa kläder. Ni anar
inte vilken glädje det var att se barnen då de fick nya
jeans! Lyckan var i det närmaste total.

Avslutning

Det är med spänd förväntan vi går nästa år tillmötes. Vi
kan redan nu se att det kommer bli ett intressant och
spännande år. Det kommer bli en del (positiva) förändringar här hos oss under nästa år. Vi kommer att återkomma
till dessa i början av nästa år. Vår bön är att vi skall få
vara till fortsatt välsignelse i de områden som utgör vårt
arbetsfält. Att vi skall få se människors liv bli förvandlade
och upprättade på livets alla områden. I detta arbete är
du en viktig pusselbit. Utan ditt stöd vore det omöjligt för
oss att verka. Tack för Din insats under det gångna året.
Vår förhoppning är att du också fortsättningsvis vill stå
med oss i vårt uppdrag. Än en gång, tack! Med dessa ord
vill vi tillönska er alla en riktigt God Jul och en välsignat
god början på det år som ligger och väntar. Med önskan
om Guds rika välsignelse.

Arbetet med brödprojekt går vidare. Vi vet från föregående vinter att utan detta bröd hade flera människor inte levt idag. Brödet fyller en oerhört viktig
funktion. Brödet är livsuppehållande. Under året som
gått har vi också förmedlat pengar till de matpaket vi
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