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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds rika frid!

Tranås den 10 juli 2013

N

är detta brev når dig befinner vi oss mitt
i den svenska sommaren. Vår önskan är
att du får njuta av den var du än befinner dig. Psalmisten skriver i den 62:a
psalmen ”Endast hos Gud söker min själ sin ro,
från honom kommer min frälsning. Endast han är
min klippa och min frälsning, min borg, jag skall
inte vackla.” Ro och vila är viktiga motvikter till den
annars stressiga vardag vi har omkring oss. För
egen del har vi också tagit några veckor ledigt för
att ladda våra batterier och hämta nödig kraft inför
det arbete som väntar. I och med semestern har vi
också kunnat avsluta det mesta av renoveringen i
den nya lokalen. Efter avslutad semester räknar vi
med att så smått påbörja själva flytten.
Tack för din trofasthet i form av förbön och gåvor. Det betyder mycket för oss och för det arbete
missionen utför. Vår bön är att detta nyhetsbrev
skall få vara en påminnelse för oss om hur stor
och mäktig vår Gud är. I detta brev vill vi ge röst
åt några av de personer som genom ekonomiskt
underhåll från FTM-Mission på heltid kan arbeta
med evangelium. För oss har det varit mycket inspirerande att ta del av dessa rapporter. Nu vill vi
dela dem med er. Gläds med oss över vad Gud
gör på de olika platser vi finns representerade. Det
är tack vare ditt stöd i förbön, men framför allt ditt
regelbundna givande, som gör detta arbete möjligt.

I väntan på att kyrkan skall bli färdig anordnar man
gudstjänst på olika platser.

En hälsning från Florin Popa
För en tid sedan fick vi en kort hälsning från Florin
Popa som leder församlingen i Spinus, ett stycke utanför Oradea i Rumänien. Arbetet med kyrkobyggnaden går sakta framåt. Under försommaren har det
invändiga arbetet påbörjats. Man har bland annat
färdigställt de elektriska installationerna i kyrksalen.
I väntan på att lokalen skall bli färdig, samlas man
på olika platser, bland annat i kulturhuset i Spinus.
Florin lämnar denna hälsning till oss.
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Under april månad anordnade församlingen i
Spinus en evangelisationskampanj under tre
dagar. Vi hade fått låna en lokal i kulturhuset
här i Spinus. Under dessa dagar hade jag
möjlighet att predika evangelium för de som
bor i Spinus. Varje kväll hade vi bjudit in
musikanter och sångare, bland annat deltog
brassbandet från Filadelfiaförsamlingen i
Oradea.
Vi känner att Gud berörde många människors
hjärtan under dessa dagar. Vi ser fram emot
att få flytta in i den nya kyrkan. Det blir en
plats för människor att komma närmare Gud
och för innevånarna i Spinus en möjlighet att
upptäcka den kristna tron. Dagarna vi haft
med evangelisation har varit till glädje och
välsignelse för församlingens medlemmar
men också för innevånarna i Spinus. Arbetet
med lokalen går sakta framåt. Vi hoppas
kunna inviga lokalen innan året är slut. I
dagarna återupptar vi det invändiga arbetet.
			
			

Guds rika välsignelse
Florin Popa, pastor
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Några rader från
Dan Mitra och Löftenas Barn
Dan arbetar på Löftenas Barn tillsammans med sin
äldre bror Sami. Men Dan är också en brinnande
evangelist och förkunnare. Att tjäna som evangelist och förkunnare är Dans egentliga kallelse, en
tjänst han gärna vill kunna göra på heltid. Han är
ofta kallad att tala på olika regionala och nationella
evenemang, men också en efterfrågad förkunnare
i och omkring Oradea. Under april och maj har Dan
förkunnat i olika församlingar i och omkring Oradea.
Vid ett flertal tillfällen har han också medverkat i TV.
Nu senast ett påskbudskap för Credo TV. Dan ger
oss följande hälsning.

Jag tackar Gud för att allt fler rumäner visat
ett intresse för vårt arbete och kommer till
oss för att hjälpa till. Antingen som volontärer,
eller som sponsorer. För en lite tid sedan
fick jag en inbjudan från Alfa och Omega-TV,
en kristen kanal, för att skriva en artikel om
Löftenas Barn som skall publiceras i deras
tidning. Må Herren välsigna detta reportage
och det frö som blir sått. Än en gång tack för
Ert trofasta stöd.
Dan Mitra, Sami Mitra & alla anställda
Arbetet i Polen
Som säkert många redan känner till har missionen
under sin verksamma tid funnits representerade i
Polen. Ett av de pastorspar FTM-Mission underhåller ekonomiskt är Lidia och Pawel Nowakowski.
De har under många år arbetat med olika drama
som presenterar evangeliet. De har skickat oss en
hälsning där de berättar om sitt arbete och hur det,
i ett starkt katolsk land, får beröra människor och
leda dem till frälsning. Arbetet innebär också att de
arbetar över olika kyrkliga gränser och därigenom
bygger broar mellan människor. Deras arbete har
stor betydelse för hela Polen, och många människors frälsning då de rör sig över hela landet. Deras
arbete har öppnat många nya dörrar för evangelium
att kunna spridas. Ta del av deras gripande rapport.

Förra månaden var en hektisk period med
flera olika evenemang som krävde både energi
och fokus. Prisa Gud som förser oss med
nödvändig energi och inspiration. Tack för
ert fortsatta stöd. Jag anser mig privilegierad
att vara Er vän och mottagare av så många
välsignelser. Ibland ryser jag när jag tittar på
de många förfrågningar jag får, men jag måste
erkänna att Gud aldrig svikit mig. Han når
mig antingen genom ett ord från Skriften eller
via ett inspelat meddelande. Han tröstar mig
genom sin helige Ande och läker mina sår och
sorger. Han lyfter också av mina bördor och
jag får vila i hans hand. Må Gud välsigna dig
i allt det du gör för Herren.
Skickar med några rader om arbetet på
Löftenas barn. Vi närmar oss slutet av skolåret
och vi strävar efter att hjälpa barnen klara alla
prov. I genomsnitt har vi 60 barn som dagligen
kommer, men flera har tillsammans med sina
familjer lämnat landet för att i en mindre fientlig
miljö försörja sig som tiggare. Under påsken
anordnade vi en tävling som vi kallade X
Faktor, eller ”Zigenare har Talang”. Innehållet
bestod av tre delar: instrument (piano & gitarr),
sång och diktläsning samt äggmålning. De
tre vinnarna (en för varje avdelning) fick alla
samma pris och kommer med alla andra
deltagare få åka på en resa till ett naturreservat
som ligger några mil utanför Oradea.
Vi har också delat ut en låda till alla barnen
med kläder, skor, och lite mat. Varje fredag
delar vi ut ett pris för den som haft det bästa
uppförandet, bästa musikanten och den som
fått det bästa betyget i skolan. För att stärka
och bättra på deras uppförande mot varandra
och i samhället, delar vi som belöning också ut
leksaker, målarkritor och ritblock, konserverat
kött, t-shirts, tandkräm och tandborste och
godis. Poängen med detta är att förmedla idén
om att ett gott uppförande och goda resultat
i skolan för med sig belöning.

Besök i Pruchna
En av de första platser vi besökte i början av
detta år var Pruchna en litet samhälle med
2500 innevånare beläget i södra Polen. Vi
hade bjudits in av den Lutherska församlingen
på orten. Gud har sedan några år tillbaka
nämligen börjat öppna dörrar in i detta
samfund, då vi gjorde en uppsättning i Wisla.
Det var ett stort tält som rymde ca 500
personer. Det dramat gjordes tillsammans
med Pingstförsamlingen och den Lutherska

Genom makarna Nowakowski och deras tjänst gör
Gud mäktiga ting. Många människor kommer till tro.
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dem har fått uppleva tungotalet. De har också
Alphakurser som samlar ett 90-tal deltagare.
Efter att vi genomfört dramat, bjöds människor
in till Alphakurser. Dessa människor har blivit
mycket kära för oss. Deras gästfrihet är
enastående och deras gudsfruktan är något
vi har mycket att lära oss av. Själva dramat
blev en stor framgång. Vid varje tillfälle som
dramat hölls, steg den Lutherska prästen
fram och bad för dramat och för människorna
som kommit och att det skulle beröra våra liv.
Pawel höll sedan i frälsningsinbjudan i slutet
av dramat. Det var många människor som blev
frälsta under de dagar vi var där.
Det fanns en man, som blev frälst förra året
då vi höll dramat i en närliggande stad, han
heter Peter. Han var nu mycket entusiastisk
över att få spela med i det drama som så
drastiskt förändrade hans liv förra året. Han
hade bjudit in en vän att också spela rollen
som Jesus. En kväll efter att Pawel nästan
avslutat inbjudan till frälsning, frågade Peter
om han fick säga något i mikrofonen. Pawel
visste inte riktigt hur han skulle göra, men
upplevde samtidigt att det var Herren som
manat honom till detta. Så han räckte över
mikrofonen. Mannen började tala till publiken.
Han sa något i stil med: ”Mitt namn är Peter
och förra året satt jag i publiken och såg detta
drama tillsammans med min dotter precis som
många av er gör nu. Jag gick inte fram den
gången och överlämnade mitt liv till Jesus, men
jag var djupt berörd av vad jag fått uppleva.
Efter dramat satt jag i bilen tillsammans med
min dotter, när hon frågade mig om vi också
skulle bli frälsta. Hon fortsatte att fråga, men
jag visste inte vad jag skulle svara. Men i mitt
hjärta visste jag att jag inte hade det rätt ställt
med Gud. Nästa dag var det annonserat en
efter-dramasamling i kyrkan, så jag beslöt
mig för att ta med mig min dotter och åka dit.
Den kvällen blev vi båda frälsta, och det är
orsaken till varför jag står här framför er som
en ny människa, att Gud förändrade mitt liv.”
Vi var alla förstummade över hur detta möte
utvecklades. Pawel avslutade inbjudan och
många människor kom fram till scenkanten
för att tillsammans med Pawel bedja en bön
om syndernas förlåtelse. Det var ett mycket
speciellt ögonblick. Ibland frågar vi oss, då vi
lämnar en plats efter att har spelat dramat, vad
frukten blev. Var det bara ett känslomässigt
möte eller ledde det fram till förvandlade liv?
Denna händelse och många andra visar att
detta arbete inte bara rör upp känslor, utan
förvandlar liv med bestående resultat. Hur

Det är tillsammans med de lokala församlingarna
som dessa draman arrangeras.

församlingen på orten. Sedan dess har vi
besökt fem Lutherska församlingar. Vi var först
lite tveksamma till dessa förfrågningar. Vi bad
över det och kände då att om församlingarna
utan förbehåll sa ”ja” till hela paketet; alltså
frälsningsinbjudan, tid för personlig förbön
etc. var det också meningen att vi skulle
acceptera deras önskan. Vi såg detta som
en öppen dörr som Gud givit till oss. Det
är viktigt att också känna till att detta är ett
mycket speciellt område i Polen, där det finns
fler Lutheraner än det finns katoliker, och då
skall man också känna till att i Polen är 95% av
befolkningen katoliker. Det var ifrån ett sådant
område inbjudan kom. Dessa Lutheraner
kommer från den Pietistiska rörelsen inom den
Lutherska kyrkan, som härrör från 1800-talet
fram till mitten på 1900-talet och senare.
Den har i allmänna ordalag haft inflytande
på Protestantismen och Anabaptismen som
bland annat gav inspiration åt John Wesley
som grundade den Metodistiska traditionen.
Nåväl, vi blev snabbt goda vänner då vi kände
en djupare gemenskap. Många av dessa
var pånyttfödda och också andedöpta och
önskade att fler inom sin egen rörelse skulle
få uppleva det de själva fått uppleva. Det var
orsaken till att de ville att vi skulle komma. De
Lutherska prästerna hade givit sitt medgivande
och vi höll övningar i en närliggande by. Det
blev en mycket speciell tid tillsammans. Vi
bad tillsammans, delade vittnesbörd, sjöng
och läste Bibeln. Vid flera tillfällen stannade
de kvar efter övningen och samtalade om
det som hade berört deras hjärtan. Det blev
också mycket samtal omkring den helige
Ande och att vara ledd av honom. Många av
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gick det då för Peter? Jo, han deltog sedan i
en Alpha-kurs, hans fru blev också frälst och
nu arbetar de tillsammans för att nå andra
människor med evangelium.
		

Lidia och Pawel Nowakowski

En kort hälsning från Moldavien
Under våren har vi skrivit ganska mycket om arbetet
i Moldavien. Vi känner en enorm glädje, men också
tacksamhet, över de rapporter vi får in och det
händer saker hela tiden, positiva saker som vi gärna
delar med oss av. I dagarna samtalade jag med Igor
med anledning av det sommarläger som för tredje
året i rad nu är i full planering. Intresset bland barnen
för att komma med på lägret är mycket stort. I år
kommer inte mindre än 60 barn att få åka på lägret.
I år har församlingen valt att genomföra lägret på en
lägergård som ligger några mil söder om Glodeni.
Under 10 dagar kommer man ansvara för mat och
olika aktiviteter varvat med bibelundervisning, bön
och sång och musik. Viktiga och avgörande dagar i
dessa barns liv. Många av oss kommer säkert ihåg
de upplevelser vi gjorde i unga år då vi åkte på läger.
Samma upplevelser vill vi kunna erbjuda dessa unga
människor. Vi beräknar kostnaden för detta läger till
ca 15 000 kronor. Det inkluderar transport, logi, mat
och diverse aktiviteter.
Igor berättade också något som grep oss
mycket starkt. I samband med att nyheten om
lägret spridit sig, fick Igor uppleva något fantastiskt. När Igor kommer till kyrkan i samband med
en gudstjänst står det 15 barn med sina föräldrar
utanför lokalen och väntar. När Igor frågar vad han
kan hjälpa dem med säger ett av barnen: ”Vi vill att
du beder för oss och välsignar oss”. Igor bjuder in
barnen och föräldrarna och han får bedja för dem.
Gud gör många saker på denna plats som ingen
ens kunnat ana. Igor sa i vårt samtal att han är
övertygad om att det är genom barnen och dessa
läger som Gud kommer att frälsa många i Glodeni.
Jag är benägen att hålla med honom. Genom lägren når vi så många familjer som vi annars inte kunnat nå. De insatser som görs för dessa och många
andra familjer, genom matpaket och utdelning av
bröd, börjar nu ge synbara resultat. Inte bara i antalet besökare i församlingen, utan också i antalet
människor som blir frälsta och upprättade. Under
ett av mina första besök i Glodeni kom det fram
en äldre herre efter gudstjänsten. Han var påtagligt ”rund” under fötterna och han spred en ganska otrevlig odör omkring sig. Vid vårt besök nu i
maj fanns han med på gudstjänsten och efter att
gudstjänsten var över, kom han fram till oss för att
hälsa och tacka. Denna gång var hans blick klar,
han luktade försumbart lite alkohol, han var nyrakad och hade satt på sig rena kläder. Efter rådande

Guds Rike tillhör barnen! Många familjer berörs av
församlingens arbete då deras barn kommer dit.

omständigheter såg han ganska välvårdad ut. Det
är detta vårt uppdrag handlar om; att få se människor resa sig ur förnedring och fördärv till det liv
Gud tänkt för dem. Denna upprättelse finner vi i
frälsningen, i Jesus Kristus. Här har församlingen,
men också varje kristen, en viktig uppgift. Tack för
ditt och mångas stöd i det att vi försöker göra skillnad på denna plats. Vi är övertygade om att det var
Guds avsikt och vilja att vi skulle komma till denna
plats. Vi vill tro att Gud har så mycket mer att ge,
därför vill vi fortsätta arbetet för att fler människor
skall nås av Guds kärlek.
Avslutning
Som avslutning på detta brev stämmer vi in i Paulus
ord från 2 kor 2:14: ”Men vi tackar Gud, som alltid
för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt
sprider sin kunskaps väldoft.” Det är ett segertåg vi
finns med i som överallt där det går fram sprider
Kristi väldoft. Genom de olika projekt vi stödjer kommer många människor i kontakt med denna väldoft.
Oavsett det är i Polen, Rumänien eller Republiken
Moldavien så får människor sina liv förvandlade.
Människor blir återupprättade och kan börja leva
sina liv så som Gud har tänkt. Allt detta finns du
med i. Tack vare alla er kommer Kristi väldoft att
fortsätta spridas. Fler människor kommer beröras
av denna väldoft. Tack för ditt stöd! Med dessa ord
vill vi tillönska dig en fortsatt fin sommar. Tacksam
för sin förböner, det betyder så oerhört mycket att
veta att man är buren i förbön när man reser ut.
Tack! Nästa resa är förlagd mellan den 6-15 augusti.
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