FTM-Mission

EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Tranås den 11 mars 2013

Guds frid,

S

å har vi då tagit klivit in i den första vårmånaden även om vinterns kyla fortfarande gör
sig påmind ser vi tecken på att våren är i
antågande. Utmed vår husvägg såg vi denna
vecka snödroppar sticka upp ur marken, ett säkert
tecken på vårens antågande. En fantastisk skön känsla
att vi nu går ljusare och varmare tider tillmötes. Här
på missionen har vi så smått börjat röja för att när det
väl bär av till våra nya lokaler skall gå så smidigt som
möjligt. Med anledning av förra månadens upprop
vill vi framför ett tack till Er alla som svarat på vårt
upprop. I skrivande stund har vi tagit emot ca 17 000
kronor som oavkortat kommer
att gå till omkostnader för renovering av de nya lokalerna.
Vi tror att det kommer bli bra
när allt är på plats. Vi skall
försöka komma med löpande
uppdateringar hur övergången
går. Tack också för de gåvor
vi fått ta emot till de övriga
projekt vi stödjer. I kommande
brev skall vi försöka klämma
in en redovisning över hur
pengarna förmedlats. Gud
skall rikligen välsigna för det engagemang och stöd vi
upplever. Så ta emot vår uppskattning för det ni gör,
det betyder mycket för oss, men långt mycket mer för
de som står som mottagare av hjälpen.

Att göra de goda gärningarna
Det här nyhetsbrevet vill jag dela några tankar från
Efesierbrevet 2. I den 10e versen läser vi följande: ”Vi
är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra
de goda gärningar som Gud från början har bestämt
oss till.” Under missionens 30 åriga historia har vi fått
uppleva hur Gud öppnat dörrar för evangeliet där vi
minst anat det. Jag påminner mig om ett tillfälle, som
också finns beskrivet i Olivers bok, Min Resa - Från
Busfrö till Missionär. Under en resa i Polen blev Oliver
inbjuden att tala inför flera hundra funktionärer och
ledare inom kommunistpartiet. Ingen verkade intresserad över vad som sades från talarstolen, de flesta
satt och rökte och pratade med sin bänkgranne. Men
när Oliver ställer sig upp för att tala, tystnar samtalen
och plötsligt är allas blickar riktade framåt, mot Oliver.
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Han får nu uppleva hur det blir alldeles knäpptyst i
lokalen. Utan att bli avbruten får Oliver tala till dessa
människor om Guds kärlek. Många blev berörda och
fick under det att Oliver talade torka sina tårar.
Vid mitt senaste besök i Glodeni fick vi uppleva
hur detta händer ännu en gång, dock inte i en stor
folksamling utan mellan två personer. Jag blev intervjuad av lokal-TV, då flickan som intervjuade mig, helt
plötsligt avbryter intervjun efter bara ett par stycken
frågor. Jag upplevde situationen som mycket märklig.
Varför hon gjorde så visste jag inte då, men när Igor
blev intervjuad efter mig, föll flickan i gråt. Hon berättade sedan att det var första
gången hon mött människor
som brydde sig mer om andra än sig själva, som hon
utryckte det. Hon kunde inte
förstå hur någon kunde resa
så långt för att hjälpa andra,
då jag själv hade det så bra
där jag bodde. Det var någonting helt nytt för henne.
Vi berättade då att det var
genom vår tro, för att vi älskar Jesus och människorna i
Moldavien och i Glodeni och att det var på uppdrag
av Gud vi gjorde det. Församlingens arbete berör
människor på så många plan i så många olika sammanhang. Det är det här som gör evangeliet så kraftfullt, för att det berör människors liv på ett helt nytt
sätt. Det är när tron faktiskt berör människor i deras
vardag, som deras livsvillkor ändras. Vi läser vidare i
Efesierbrevet: ”Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var
döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta
– och uppväckt oss med honom och gett oss en plats
i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för
kommande tider visa den överväldigande rika nåden
i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd
är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva
är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna
berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus
Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från
början har bestämt oss till.” Underbara och fantastiska ord. Detta är det levande evangeliet.
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Som organisation har vi fått uppleva hur Gud flera gånger öppnat dörrar på hög politisk nivå. Dörrar
som öppnats på grund av det humanitära och sociala
arbete vi genom lokala församlingar i dessa länder
kunnat förmedla. Vi upplever nu hur detta ännu en
gång sker fast i ett annat land – Moldavien. Lite längre ner i detta brev skriver pastor Igor om en händelse
de fick vara med om för några dagar sedan. Han får
med egna ord berätta detta.

Moldavien
Det är en fantastisk glädje att få vara en del av Guds
verk. Det arbete vi stödjer i Moldavien tycker jag stämmer in på det bibelord vi läst. Gud hade redan innan vi
besökte Moldavien en plan med det som skulle komma
att ske. Gång efter gång har vi under dessa år förundrats över hur Gud verkar. Människors liv berörs i allt
större omfattning av församlingens utåtriktade arbete.
Vi ser en rörelse i församlingen som i dess historia
saknar motstycke. Under årets första två månader har
fyra personer blivit frälsta. Det är mammor vars barn
kommit till församlingen. En av dessa mammor skriver:

Den grupp av finska bibelskoleelever som fick
bedja för landshövdingen och de som arbetar där.
En speciell tid för innevånarna i Glodeni
Jag vill inleda denna hälsning med ord från
Uppenbarelseboken 3:8: ”Jag känner dina
gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr,
som ingen kan tillsluta”. Vi upplever nu öppna
dörrar för vårt arbete. Trots mycket snö och svåra
umbäranden har Gud ställt en dörr öppen för
oss. Under perioden 18 februari till den 11 mars
besöktes församlingen av en grupp finländare från
en bibelskola där. Deras ärende var att vittna om
Gud och hjälpa människor på ett praktiskt sätt. Till
en början besökte de några av stadens fattigaste
människor i deras hem där de berättade och
vittnade om Gud, bad för deras behov. De erbjöd
sig också att städa deras hem. Denna gest fick
många människor att ställa sig frågan ”Vilka är
dessa för oss främmande människor, varför gör
de på detta vis?” Genom detta praktiska arbete
har Gud ställt en dörr öppen, som vi med tillförsikt
får gå in igenom.
Under dessa dagar bjöds jag också in till en av
skolorna att för ett antal elever i åldrarna 10-12
år tala om kristen tro och en god moral. Detta är
en dröm som går i uppfyllelse; att skolan ger oss
detta erkännande. Efter detta möte bjöds vi in till
landshövdingen för distriktet, han heter Valeriu
Tarigradschi. Vid detta möte fick vi dela vår tro
tillsammans med hela den politiska ledningen på
30 personer och bedja för dessa. Nu ber vi för att
Gud skall verka i deras hjärtan och förbereda dem
på att ta emot Jesus som sin personlige frälsare.
Det är första gången någonsin detta sker; att
någon får bedja tillsammans med den politiska
ledningen i detta rum, i detta hus. Det är nu dags
att mobilisera och gå in igenom den dörr som
ställts öppen för oss. Bed för oss. Vi tackar också
för det ekonomiska stöd vi får ta emot varje månad
till bröd och till utdelning av matpaket.

”Mitt namn är Valera. Nu kan jag vittna om att
Gud verkligen älskar mig. När jag hörde talas om
församlingen, bestämde jag mig för att komma till
en samling. Vad jag hörde och såg, genomborrade
mitt hjärta. Och inte långt efter, beslutade jag att ge
mitt liv till Herren. Från matpaketen jag får ta emot
har jag känt Guds kärlek. Jag tackar Gud för broder
Igor och syster Svetlana, för den uppmärksamhet
de har gett till oss. De har hjälpt oss till omvändelse
och att förstå Guds plan för våra liv."

Visst är det underbart att läsa dessa vittnesbörd. Vi ser
nu att de humanitära insatser vi gör genom församlingen, där matpaket och bröd är centrala, har öppnat
människors hjärtan för evangeliet. När människor få ta
emot matpaket faller många i gråt och bekänner sina
synder. Tacksamheten över dessa paket är stor. Genom dessa paket förstår människor att de är älskade
och inte bortglömda. I dagarna fick vi också ta emot
denna hälsning från Igor:

			
				

Idag kommer barn i alla åldrar till församlingens
dagverksamhet. Grunden för detta lades i samband
med de två sommarläger FTM-Mission bekostat.
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Med Jesu kärlek
Broder Igor Lazar

Församlingsplantering i Polen
I förra månadens nyhetsbrev berörde vi det församlingsplanteringsarbete som sker i Polen. Under den
gångna månaden har vi fått oss till del några rader från
Piotr Cieslar som lite närmare beskriver detta arbete.
Därför vill vi ge röst åt detta viktiga arbete också i
detta nyhetsbrev. Under den gångna perioden har jag
också samtalat med Piotr om ett eventuellt besök i
Polen. Det var ju ett par år sedan jag besökte vännerna
där. Det känns viktigt att också följa detta arbete på
nära håll. Därför försöker vi nu att planera för en resa
under detta år. Vi har också tagit upp möjligheten att
genomföra ytterligare en pastorskonferens i Polen. Det
mest troliga är att vi kommer förlägga den under kommande år. Vi vet av erfarenhet att en konferens kräver
mycket planering och förberedelse. Vi får säkerligen
återkomma till detta framöver. Så här skriver Piotr med
anledning av projektet att plantera nya församlingar:

Pastor Igor beskriver de händelser som nu sker som
historiska. Aldrig har man fått uppleva det man nu
upplever. En fortsatt positiv utveckling kommer innebära att de lokaler man nu befinner sig i snart kommer
vara för små. Detta är naturligtvis angenäma bekymmer. Att se Guds rike växa på denna plats kommer
att på sikt genomsyra hela samhället. Redan nu ser
vi exempel på detta. Tack för vad just du bidrar med
i både pengar och förbön för denna plats och för de
människor som bor där.

Kyrkbygget i Spinus
Jag har också fått
en rapport från Florin Popa som är ansvarig för kyrkbygget i Spinus. Han
lämnar en rapport
här nedan. Från
oss har den ljudanläggning som vi fått
sponsrad av ArtElektronik i Kungsbacka nu anlänt till Rumänien. Än en gång riktar vi ett
tack till detta företag för viljan att på detta sätt stötta
kyrkbygget och församlingen i arbetet. Gud skall rikligen välsigna ert arbete. Vi är inte riktigt framme vid
tidpunkten då den kan installeras, men utrustningen
finns på plats när det blir aktuellt. Florin Popa skriver
följande med anledning av byggnationen:

Vårt projekt att plantera nya församlingar går
sakta framåt. En sådan process är inget man
kan skynda på. Vi vill förbli trogna det Gud har
kallat oss till och varje dags arbete kommer en
dag att bära frukt. Detta är den attityd vi har.
Mariusz (en av de pastorer vi tidigare stöttade
ekonomiskt) arbetar direkt med projektet och
de yngre människorna som berörs av projektet.
Han organiserar träningsskolor för dessa hur vi
går tillväga när en ny församling skall startas. I
skrivande stund har vi personer på 10 olika platser
som arbetar med starten av en ny församling. De
har var för sig aktiviteter och utåtriktade möten
men också samlingar som vänder sig till de som
precis kommit till tro.
Om någon vecka kommer vi att ordna ytterligare
ett möte för pastorer från vårt distrikt. Då kommer
vi lägga upp riktlinjer för församlingsplantering
och evangelisation samt hur vi bäst förbereder
människor för evangelisk tjänst som pastor eller
evangelist för de kommande åren. Vi har tro för att
Gud de kommande åren kommer göra stora ting,
därför vill vi vara förberedda på så många olika
områden som möjligt.

Frid,
Arbetet med byggnationen har tillfälligt stannat
av i väntan på bättre och varmare väder. Vi vill
också försöka samla in en summa pengar för
att kunna påbörja den elektriska installationen
samt det termiska värmesystemet. Vi har också
fått löfte från många människor om hjälp med
det praktiska arbetet som ligger framför, därför
har vi bara kostnader för inköp av byggmaterial.
Pastor Jolta arbetar nu med att plocka fram de
människor som är lämpliga för att utföra detta
arbete. Detta kommer ske efter att de elektriska
installationerna är avklarade och vi fått värme i
lokalen. Församlingsmedlemmarna i Spinus har
själva lovat att ta ansvar för kakling av badrum
och omklädningsrum samt iordningställande av
pannrum. De står själva för kostnaderna för att
iordningställa dessa utrymmen.
				
				

Det känns inspirerande att läsa om de planer som
växer fram. Det skall bli intressant att följa arbetet. Om
det öppnas möjligheter för oss att bistå dem i detta
projekt får tiden utvisa. Om Gud öppnar möjligheter
för oss, så känns det spännande att få vara en del
av detta pionjärarbete. Vi önskar våra vänner Guds
rika välsignelse i detta viktiga arbete. Med största
sannolikhet får vi anledning att återkomma till det i
kommande brev.

Gud välsigne er alla
Florin Popa, pastor

I skrivande stund har FTM-Mission skickat 39 745
kronor till detta kyrkbygge, samt att det kvarstår några
tusen som kommer gå iväg inom kort. Ej medräknat är
värdet för ljudanläggningen. Det glädjer oss mycket att
vi kunnat göra denna insats för församlingen. I stora
drag vet vi att dessa pengar använts till att betala av
skulden för taket samt att de bekostat merparten av
fönster och dörrar. Tack för din medverkan och vilja
att se denna byggnad komma i funktion.
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Månadens projekt – nya stolar till
församlingen i Glodeni
Det blir tvära kast mellan månadernas olika
projekt. Denna månad
vill vi lyfta fram församlingen i Glodeni. Vi
känner stor tacksamhet till Gud för de positiva nyheter vi får in
från olika delar av missionsfältet. De mycket
positiva nyheter som
Igor delat denna månad tror vi berör oss
alla på något sätt. Den
utveckling vi ser, där
det finns öppna dörrar för arbetet ända upp på högsta politiska nivå, gör
oss oerhört glada. Denna utveckling kunde vi inte ana
för dryga två år sedan, då vi första gången beträdde
moldovisk mark. Med anledning av dessa rapporter
känner vi också att det är viktigt att församlingen får
de bästa förutsättningarna att kunna bedriva sin verksamhet. Vid de tillfällen jag besökt församlingen har
jag (och min rygg) farit illa av att behöva sitta på de
bänkar församlingen nu har. Jag kan verkligen stryka
under på det som Igor skriver; att bänkarna är i så pass
dåligt skick, att de vid flera tillfällen bidragit till att människor fått sina kläder sönderrivna av uppstickande
spikar. Därför vill vi denna månad lyfta fram detta som
ett behjärtansvärt projekt. Vi ser också att på dessa
år har besöksfrekvensen i församlingen ökat. Många
människor besöker idag församlingen. Igor skickar
oss denna hälsning:

Om vi var och en tänker så, blir det inte någon stor
börda för oss var och en. Tack för din medverkan.

Barn och föräldrar behöver nya stolar att sitta på
Vi tackar Gud för Hans godhet, för att Han
frälser syndare. Vi är glada över att se människor
komma tillbaka till Gud då allt fler barn kommer till
församlingens olika aktiviteter. Men vad som är ett
stort bekymmer för oss är våra gamla slitna bänkar.
Dessa ger skador på händer, då det finns spikar
som sticker ut. De river också sönder kläder för
de som besöker församlingen. Därför ber vi nu att
Gud i sin nåd skall ge oss nya stolar att sitta på. Vi
ber att vår bön skall bli hörd, amen! Gud välsigne
er alla som läser detta.

FTM-Mission står som
tacksam mottagare av
donationer och som förmånstagare vid skrivning
av testamente. Kanske
befinner du dig i en situation där tankar kretsar omkring testamentering
av kvarlåtenskap. Eller står du som anhörig
inför dessa frågor. Det är i dessa sammanhang
vi står som tacksam mottagare av minnesgåvor
eller skrivet testamente. Det går att också ge en
gåva anonymt.
En donation i pengar eller annan kvarlåtenskap kan betyda oerhört mycket i det arbete vi
bedriver. Det kan skapa helt nya förutsättningar
på de platser vi finns verksamma.
För oss är det en stor förmån att få stå som
mottagare vid en testamentsskrivning eller annan
typ av donation. Välkommen att höra av dig om
du har funderingar omkring dessa frågor.

				

Avslutning
Då är det dags att runda av detta nyhetsbrev. Det
har känts inspirerande att få skriva dessa rader till er.
Tack för att du tog dig tid att läsa det. Vi hoppas att
vi kunnat förmedla något av det som händer i de länder vi arbetar. Glöm inte att besöka vår hemsida, där
våra äldre nyhetsbrev finns att läsa, samt information
om de projekt vi stödjer. Det finns också några korta
filmklipp från arbetet i Moldavien. Hemsidan uppdateras i takt med att vi får ny information. Har du bön
eller tacksägelseämnen kan dessa också lämnas via
hemsidan. Annars går det alldeles utmärkt att skriva
ett brev eller skicka oss ett kort. Vi finns för varandra
till hjälp att bära varandras bördor. På återhörande om
en månad. Gud välsigne oss alla.

Minnesgåvor och Testamenten

Pastor Igor Lazar

Igor har önskat kunna köpa in 200 stycken nya stoppade stolar, likt den på bilden. Vid mitt besök i augusti
förra året var vi runt och inventerade vad som till en
rimlig peng, skulle kunna fungera. Vi hittade en kopplingsbar stol som kostar 150 kronor. Ser vi till kostnaden för hela detta behov om 200 stycken stolar skulle
det sammanlagt kosta 30 000 kronor. Vi tänker oss att
du som läser detta kanske skulle kunna vara med och
sponsra en, eller kanske ett par stolar till församlingen.
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