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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds rika frid!

Tranås den 10 december 2013

S

å har vi då nått fram till december månad och
jag skriver årets sista nyhetsbrev. Det är med
tacksamhet till Gud och till Er alla som på ett eller annat sätt stödjer oss i arbetet. När vi blickar
tillbaka kan vi konstatera att det varit ett intressant och
spännande år. För undertecknad har det inneburit flera
resor till både Polen, Rumänien och till Moldavien.
Det är fantastiskt att kunna skriva att Gud är trofast. Och
det är med löfte om Guds trofasthet vi kan fortsätta att
arbeta; vetskapen om att Gud förblir trofast mot oss, bär
oss i arbetet. Så tag emot vårt varmaste tack för den
insats du/ni gjort under det gångna året! Utan din/er och
många andras generositet kunde vi inte arbeta. Med ett
nytt år i sikte vill vi blicka framåt, mot nya utmaningar
under nästa år. Vi räknar med att missionens olika åtaganande kommer att fortsätta under nästa år. Men det finns
också nya spännande tankar som vi vill återkomma till
under nästa år. Men redan nu vill vi kortfattat berätta om
ett av de projekt vi kommer arbeta med under nästa år.

några dagar sedan fick vi den här hälsningen från Florin
som är pastor där.
Jag vill börja denna hälsning med att be er om hjälp
i förbön då min hälsa inte är så bra. Jag kämpar
med återkommande njurstensproblem som blir
mer komplicerade för varje dag som går. Jag har
också huvudvärk mer frekvent och som är starkare.
I dessa stunder känner jag mig maktlös. Jag väntar
fortfarande, för att se vad som kommer att hända.
Kanske måste jag vända mig utomlands för att få
hjälp, kanske till Tyskland eller Frankrike eller så
långt bort som till Canada för att få ett utlåtande
från andra läkare. Läkarna här säger åt mig att göra
si eller så, men ingen behandling tycks hjälpa mig.
Jag har blivit erbjuden operation, men eftersom
det bildas nya stenar hela tiden vet jag inte om
det hjälper mig i längden. Dessutom kostar en
operation mer än vad jag kan klara av. Jag vet
inte om jag är stark nog att klara av en operation.
Just nu känner jag mig bara villrådig och kraftlös.
Nu några ord om arbetet i Spinus. Arbetet där
går mycket bra, det fyller mig med mycket glädje.
Varje helg ser vi nya människor i kyrkan. Arbetet
med barnen går bra. I samband med jul kommer vi
att ha en fest i kyrkan. De inbjudna barnen kommer
nästan uteslutande från icke troende familjer med
svår social bakgrund. Vi tror att denna fest kommer
att besökas av deras föräldrar, vilket känns både
spännande och mycket glädjande.
När det gäller dessa barnaktiviteter finns det en
önskan ifrån oss, att vi skall kunna göra mer. Om
församlingen kunde ges ett månatligt stöd skulle

Pastorskonferens i Polen

Redan nu vet vi att vi under nästa år kommer påbörja
arbetet för ännu en pastorskonferens i Polen. Vi har vid
flera tillfällen blivit kontaktade av våra vänner med frågan
om vi kan tänka oss att arrangera ännu en konferens.
Senaste gången vi arrangerade en konferens var 2010.
Under mitt besök i oktober drog vi upp riktlinjerna för den
konferens som är planerad att hållas under maj månad
2015. Det innebär att vi under nästa år vid flera tillfällen
kommer att återkomma till denna konferens i vårt nyhetsbrev. Konferensen innebär ett ekonomiskt åtagande för
missionen, varför vi återkommer till vad detta innebär i
början av nästa år. Vid ett eventuellt ekonomiskt överskott har vi i samråd med våra polska vänner beslutat att
dessa medel skall gå till församlingsplantering i Polen.
Pingströrelsen i Polen arbetar mycket intensivt med detta
och planerar att grunda flera nya församlingar. Men det
största hindret är avsaknaden av pengar. Därför känns
det angeläget att eventuellt stötta detta arbete.

Församlingen i Spinus

Det har nu gått någon månad sedan invigningen av kyrkan. Arbetet i församlingen har nu kommit igång. Allting
blir ju så mycket lättare då man har en lokal att vistas i.
För oss känns det inspirerande att veta att församlingen
nu på allvar kan starta arbetet med att evangelisera i sitt
närområde. Församlingen får inför varje helg hjälp med
musikinslag och annat praktiskt från Filadelfiaförsamlingen i Oradea som tog initiativet till byggnationen. Detta
är betydelsefullt då mycket arbete återstår att göra. För
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det vara till en stor välsignelse för oss. Det belopp
vi skulle behöva är mellan 7-900 kronor. Som
exempel, nu i december vill vi ge alla barn som
deltar i julspelet en julgåva, då dessa barn kommer
ifrån fattiga familjer. Vi behöver också utveckla vårt
sång och musikliv. Som ni ser är behoven många,
men Gud skall besvara vår bön och vår längtan att
nå människor med Guds kärlek.
				Florin Popa, 		
				pastor

Resan till Moldavien

Under november tillbringade jag några dagar i Moldavien.
Resan gjorde jag tillsammans med en amerikansk pastor
och en god vän till honom. Det blev några intressanta
dagar där vi upplevde hur Gud på nytt öppnade dörrar
för oss och för församlingen.
Redan dagen efter vår ankomst blev det fullt upp.
Igor hade fått löfte om att få besöka två av stadens skolor, en rumänsktalande och en rysktalande. En sådan
möjlighet kunde vi inte motstå! Uppdraget var att inför
deras äldre elever, i åldrarna 16-17 år, prata över ämnet
”hur man blir framgångsrik i livet”. Vilken utmaning, men
samtidigt också mycket givande och spännande. Vi
hade flera givande samtal omkring detta ämne. Eleverna fick möjlighet att prata engelska med ”riktiga” amerikaner, vilket inte händer så ofta. Besöken var mycket
uppskattade.
Vi ser också hur församlingen, och inte minst Igor,
blir allt mer accepterad och igenkänd ute i samhället.
Inte minst genom de kontakter som skapats med skolan och med de styrande. Detta är oerhört positivt och
medför att församlingens kontaktyta ökar. Vi ser genom
de olika aktiviteter som finns, att fler och fler besöker
församlingen. Svetlana har startat en grupp för unga
mödrar som tilldrar sig ett allt större intresse. Under vårt
besök hade sex unga mödrar samlats för gemenskap,
samtal och bön. Inga av dessa har tidigare haft kontakt
med församlingen. Under vårt besök fick vi också möjlighet att besöka ett dussintal familjer och ge matpaket.
Vid varje tillfälle bad vi för familjerna som fick paketet.
Tacksamheten är stor, men vi ser också hur många familjer är hårt prövade. Flera av familjerna talade om för
oss att det inte fanns mycket mat att äta, då de saknade
pengar att köpa mat för. Ibland ser vi desperationen lysa
igenom då vi besöker dem. Levnadssituationen för de
familjer vi kommer i kontakt med är oftast mycket svår.
Det är inte enbart det faktum att många saknar pengar
att köpa mat för, det finns ofta fysiska behov som försvårar deras situation. När man betalat sin hyra, sin el
och gasräkning är pengarna oftast slut. Därför är den
tacksamhet vi möts av då vi delar ut dessa paket förståelig, men alltjämt lika svår att ta till sig. Men, det faktum
att dessa människor inte är bortglömda, utan det finns
någon som älskar dem och bryr sig om dem är det som
lämnar djupast intryck. Personligen lämnar det hos mig
kvar en överväldigande känsla; att vi inte kan eller får
lämna dessa människor.
Under både fredagen och söndagen fick vi möjlighet att fira gudstjänst tillsammans med församlingen.
Vid båda tillfällena fick vi möjlighet att bedja för människor. Sammantaget kom ett 20-tal människor fram för

Bildtexter
Vi fick bedja för många människor i samband med gudstjänsterna.
En av familjerna som är hårt prövade, fick ta emot ett
matpaket. De kom också till gudstjänsten senare samma
kväll.
Några av eleverna på skolan.
förbön. Det var både gamla och unga och flera unga
mödrar med barn. Sammanfattningsvis kan vi säga att
det är oerhört tillfredställande att se den utveckling som
församlingen befinner sig i. Allt fler människor söker sig
till församlingen, människor som står som mottagare av
både bröd och matpaket, men också andra. Låt mig få
ta ett exempel.
Under utdelningen av matpaket besökte vi en ensamstående mamma med en 8-årig dotter. Hon är utbildad hårfrisörska. Under det att vi samtalade berättade
Olga, som hon heter, att hon hade svårt att hitta kunder.
Vi berättade då att om hon i bön vänder sig till Gud,
kommer han att hjälpa henne. Hon berättade då att hon
inte förstått att Gud kan och vill hjälpa henne med detta.
Att Gud skulle bry sig om sådana saker hade hon aldrig
förstått. Jag berättade då att jag själv var i behov av en
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klippning och erbjöd mig att låta henne få klippa mig.
Jag betalade henne vad en klippning skulle ha kostat
där vi bor, vilket var ungefär tjugo gånger mer än vad
hon normalt tog betalt. Att på detta sätt få peka på att
Gud verkligen älskar dessa människor är en förmån. Om
en enkel hårklippning kan föra en människa närmare
Gud vore det fantastiskt. Denna korta berättelse visar
på hur makarna Lazars arbete förändrar människors
sätt att tänka, där Gud helt plötsligt blir en del av deras
vardag. Vi ser hur Guds rike bryter fram på denna plats.
Detta är du i allra högsta grad en del av.

Kanske stödjer du redan denna gren, vill vi uppmana dig
att pröva inför Gud om du kan öka ditt givande. Vi skulle
vilja se fler pastorer få underhåll samt att det finns behov
att justera upp deras ersättning. Vi önskar dig Guds rika
välsignelse i denna viktiga uppgift.

Löftenas Barn

En av de organisationer vi regelbundet stödjer är Löftenas
Barn. Ett arbete som vänder sig till de människor som
ur ett socialt perspektiv befinner sig på botten av det
rumänska samhället. Det är ett långsiktigt arbete som
kräver både tålamod, målmedvetenhet och inre styrka.
Vi ser att detta arbete, trots svåra motgångar, bär frukt.
Att dessa barn och unga dagligen få möta en villkorslös
kärlek lämnar ingen oberörd. Det är detta långsiktiga mål
vi har för ögonen när vi ser och möter dessa unga. Att
de har fått möta någon som betytt något för dem i unga
år. Att den kärlek som kommer till uttryck i detta arbete
kan få dem att ändra sin livsväg, är en starkt motiverande
faktor för fortsatt stöd. Det är det vi arbetar för ; att få se
dessa unga säga ja till en levande frälsare, genomsyrar
hela detta arbete, men det är inte alltid vi får skörda
frukten här och nu, utan långt senare. Men det gör inte
detta arbete mindre viktigt, snarare tvärt om. Om ingen
bryr sig om dem nu, kommer föraktet och hatet i vuxen
ålder bara att öka och problemen bli så mycket större.
Det är i unga år vi har möjligheten att forma och prägla
dessa unga. Tag del av Dans personliga hälsning.

Pastorsunderhåll

En av missionens verksamhetsgrenar är ekonomiskt
underhåll av pastorer och evangelister. Denna gren har
funnits med sedan starten av FTM-Mission. Det är en
viktig och betydelsefull del av missionens arbete. En av
de evangelister vi stöttat ekonomiskt under många år är
Dan Mitra som bor i Oradea. Han är anlitad i många olika
sammanhang, medverkar med förkunnelse i både radio
och TV. Dan delar sin tid mellan sin evengelistjänst och
arbetet på Löftenas Barn. Men jag vet att hans hjärta
finns i förkunnelsen av Guds ord. Det är det han brinner
för. För en tid sedan skrev han denna hälsning till oss. Vi
vill dela den med er.
Frid vänner,
Bredvid mitt jobb på Löftenas Barn, har jag den
gångna perioden tillbringat mycket tid med min
far som ligger sjuk i cancer. Jag har därför inte
kunnat predika någonting den gångna perioden.
Han är mycket sjuk och behöver hjälp dygnets alla
timmar, då han inte kan gå utan min hjälp. Kanske
är dessa dagar hans sista. Läkarna säger att de
inte kan hjälpa honom längre. Hans önskan nu är
att få möta sin Herre och skapare.
Att få ta hand om honom, eftersom jag känner
honom väl, är en stor andlig lärdom för mig. Det är
31 år sedan min mors död och nu får vi åter igen
lära oss den del av verkligheten som vi så ofta
försummar, närheten till döden. Det är så underbart
att ha någon bredvid sig när man behöver hjälp!
Hur underbart är det att det finns hopp. Vad härligt
att ha vänner! Jag tackar Gud för Hans oförtjänta
nåd – synligt genom materiella ting, känslomässigt
och andligt; varje dag, varje sekund. Jag blir
påmind om den första lektionen i den bibelkurs jag
leder, som talar om att Gud är god och som vår
skapare. Vad skall man säga om vår himmelska
överstepräst och medlare, källan till all godhet,
kärlek, frälsning, förlåtelse och helande? Jo, jag
tackar Gud för mina bröder och systrar som genom
Guds nåd stödjer mig. Jag beder att Gud skall se
ditt offer och belöna dig för vad du gör. Tack mina
vänner.
			
			

Vi har nu avslutat arbetet med att lyfta dit den nya
skorstenen, du såg den då du besökte oss. Tack
vare er generösa gåva till Löftenas Barn har vi
också kunnat köpa kol och ved till vintern. Vi har
anställt en ny socialassistent. Hon kommer arbeta
med uppsökande verksamhet för att kunna utöka
vår påverkan på de familjer som skickar sina barn
till oss. Behoven är så enorma att vi inte vet var
vi skall börja hjälpa dem. De flesta är analfabeter,
saknar identitetshandlingar och kan därför inte
söka arbete. Utan identitetshandlingar kan de inte
få någon hjälp från staten. Många lever i social
misär med bristande hygien, många har också en
lösaktig moral. När jag ser all denna tragedi som
orsakats av ett liv i synd genom generationer, gör
det ont mitt hjärta. Detta liv är ett helvete utan Gud.
Vi tackar Gud för hans vägledning i detta arbete.
Vi tackar honom för alla de resurser han sänder

Gud välsigne er alla
Dan Mitra, evangelist

Vi vill skicka med behovet av fler givare till denna gren
av missionens arbete. Upplever du i ditt hjärta att du
vill stödja denna gren är du välkommen att höra av dig.

Några av de barn som kommer till Löftenas Barn.
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ringen om hans hälsa, men här kommer lite information.
Det är ganska svårt att med några få rader sammanfatta
hälsotillståndet, eftersom situationen idag är ganska
komplex. Det är nu sjutton år sedan han var utsatt för
överfallet. Svårt att fatta! Tyvärr påverkas han mer och
mer av sjukdomen (Parkinson), vilket gör att hela hans
livssituation är förändrad. Han har bl.a. svårt att kommunicera, att hitta orden, vilket gör att det är svårare
för honom att exempelvis prata i telefon. Han behöver
lång tid för att tänka och samla tankarna. Han är också
mycket trött och sover en hel del. Idag behöver han hjälp
med i stort sett allting. I somras ramlade han och bröt
lårbenshalsen och blev opererad. Efter det har han ännu
större svårigheter än tidigare att gå. Sedan operationen
i somras har han också haft två infektioner och båda
gångerna hamnat på IVA. När detta skrivs, är han inlagd
på sjukhuset i Eksjö för en infektion. För varje sak han
drabbas av, försämras ju också hans allmäntillstånd,
eftersom hans krafter är så begränsade. Hoppas detta
kan ge dig en liten inblick i hans och vår vardag.
Till alla er som beder för Oliver, mig och barnen med
familjer vill vi säga ett stort och varmt tack. Era förböner och kärlek betyder så oerhört mycket och bär oss
genom allt.

I dödens väntrum. Den romska kvinnan hade
då vi besökte henne bara några dagar kvar i
livet. Hon led av obotlig cancer.

Autogiro

i vår väg. Saker som gör att vi kan hjälpa andra
genom att utbilda i personlig hygien, dela ut kläder,
skor, mat och skolartiklar. I dagsläget har vi cirka
50 barn som besöker dagcentret varje dag. Det
kommer också en del hungriga vuxna som får
äta. En del av dessa sover i skydd som de sociala
myndigheterna låtit sätta upp. Andra sover i
underjordiska utrymmen och kulvertar, men också
på gatorna. Vi försöker hjälpa dem så gott det går.
Julen står snart för dörren och barnen har redan
börjat öva in julsånger som vi kommer att sjunga
i vår kör. Tack för ert stöd andligt som materiellt
			
			 För Löftenas Barn
			Dan Mitra

Vid några tillfällen under året har vi fått frågan om möjligheten att ge sin gåva via Autogiro. Vi undersöker just
nu möjligheten att erbjuda detta för dig som finns med
oss i arbetet. Vi återkommer i början av nästa år med
ytterligare information omkring hur vi går vidare i frågan.
Oavsett utgången, finns det redan nu möjlighet att för
dig som ger din gåva via din Internetbank att skapa en
direkt banköverföring. Om du är osäker på hur detta görs,
kan du vända dig till din bankrådgivare. En direkt banköverföring är smidigt och det stärker också missionens
handlingskraft då vi på detta sätt lättare kan planera hur
gåvorna skall fördelas.

Avslutning

Vi vill också så här i avslutningen av detta sista brev för i
år tacka er alla som stöttat arbetet under året. Vi känner
ödmjukhet inför uppdraget men stärkta av det stöd vi
möter hos er alla. Det är ju när vi ställer oss skuldra vid
skuldra som den sammanlagda kraften blir som störst.
Nu blickar vi fram emot 2014 och ser med förväntan fram
emot vad Gud har i beredskap. Vi vill också påminna dig
om att bönetjänsten finns till för dig som läser våra brev,
eller någon i din närhet som behöver stöd i förbön. Hör
av dig på det sätt du finner lämpligast. Nu vill vi önska
er alla en välsignad Jul och ett Gott Nytt år. På återhörande 2014.

Behov av ett mötestält

Under mitt besök i Rumänien i oktober samtalade jag
med en av pastorerna i Filadelfiaförsamlingen. I det
samtalet framkom det att det finns ett behov av ett mötestält. Nu vet jag ju att det är många församlingar som,
av en eller annan anledning, gjort sig av med dessa tält,
varför det kan vara svårt att få tag i ett sådant. Tältet
som församlingen är i behov av skall användas under
sommaren för att erbjuda ungdomar en möjlighet att
samlas till gudstjänst. Tanken är att det skall ”vandra runt”
till olika platser under sommarmånaderna för att nå så
många som möjligt. Jag lovade att skriva om behovet i
nyhetsbrevet och skulle du som läser detta känna till ett
tält som skulle kunna vara tillgängligt och i användbart
skick, är du välkommen att höra av dig till oss. Nu lämnar
jag ”pennan” till Ulla som vill skriva något omkring Olivers
hälsotillstånd.

Hur mår Oliver?

Flera har frågat och bett oss berätta hur Oliver mår idag.
Vi har kanske inte varit så regelbundna med rapporte4

