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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds rika frid!

Tranås den 10 januari 2014

E

tt nytt år har kommit och ett gammalt har lagts
bakom oss. Vi känner stor tacksamhet för det år
som ligger bakom oss, men ser med förväntan
fram emot vad Gud har i beredskap under detta
år. Det finns många tankar inför detta år, kanske får vi möjlighet att presentera några av dessa under året. Behoven
är stora och vi försöker så gott vi kan svara upp till dessa
behov, men vi vet att det är svårt att kunna tillgodose alla
de behov vi möts av. Men vi vet att Gud är trofast och står
fast vid sitt ord. Låt mig inledningsvis dela några verser
från 2 Korintierbrevet 5 versarna 17-21. Det är Paulus
som skriver följande: ”Alltså, om någon är i Kristus är
han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har
kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med
sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.
Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.
Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och
han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså
sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom
oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den
som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort
till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.”
Vänner, Gud har ställt oss i försoningens tjänst. Gud
har först och främst tagit det första steget; att låta sig
försonas med oss. Vi har blivit försonade med Gud själv
genom Jesus Kristus. Jesus tog vår skuld på sig. Det
finns frihet i Jesus Kristus. Vi har uppstått till nya skapelser, försonade genom Jesu död och uppståndelse.
Han tog vår skuld på sig för att sedan ställa oss i försoningens tjänst. Det är därför det är så viktigt att vi
kan förlåta, både oss själva och andra. Att kunna lämna
det gamla bakom oss och träda in i Guds förlåtelse är
oerhört viktigt, inte bara för oss själva, utan också för
de människor vi har i vår närhet. Den som öppnar för
förlåtelsens möjlighet och kraft öppnar också för Guds
försoning. Låt 2014 få bli det år då förlåtelse och försoning får ta plats i våra liv. Ta ett steg mot förlåtelse
och försoning i äktenskap, relationer och i församling.
Bli den som tar det första steget, vänta inte! Gud skall
rikligen välsigna dig.

ett besök i Glodeni och församlingen. Att människors liv
berörs på ett påtagligt sätt genom den kärlek som makarna Lazar förmedlar genom matpaket och bröd. Jag
vill absolut tro att det är så. Vid flera tillfällen har vi fått
uppleva hur människor rörs till tårar då vi besöker dem
i deras hem. Ofta har vi med oss ett matpaket, kanske
också bröd. Det är svårt att helt gripa om den svåra situation som många människor befinner sig i. Men dessa
matpaket ger lindring, de förmedlar Jesu kärlek på ett
påtagligt och lättförståeligt sätt. Situationen påminner
om hur det kan ha sett ut då William Booth, grundaren till
Frälsningsarmén, arbetade bland de fattiga. Hans numer
välkända uttryck ”soppa, tvål, och frälsning” känns igen
också i detta sammanhang. Strax innan julhelgen fick vi
några rader oss tillsänt från Igor. Det är med tacksamhet vi
åter ser att församlingen haft dopförrättning. Denna gång
var det sju dopkandidater som lät döpa sig. Vilken glädje,
vilken tacksamhet!! Vi förmedlar Igors hälsning här:
Vi tror på Jesus
Söndagen den femte december kommer för de
som lät döpa sig att bli ihågkommen som ett minne
då Gud förlät deras synder. Som ett tecken av
tacksamhet har dessa sju, av egen fri vilja, skrivit
ett förbund med Gud genom dopet. Det var under
tårar och med tacksamhet i hjärtat Vasile och
Csusia (de är gifta) och Vasiles mamma Liuda, klev
ner i dopgraven. I denna grupp av sju fanns också
fyra volontärer som kommit till församlingen för att
hjälpa till: Dasa, Angela, Valea och Nina, mor till
Marika (som hjälper Sasha). Alla har de utifrån den
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kärlek de känt från Jesus och från församlingen valt
att låta döpa sig, ingen har tvingat dem till denna
handling. Efter dopförrättningen bar det nydöpta
paret också fram sitt barn för att få det välsignat.
Under den efterföljande bönen bad flera pastorer
för de nydöpta och välsignade dem och det lilla
barnet. Denna händelse har för evigt skrivits in i
församlingens historia. För första gången har sju
personer ingått förbund med Gud genom dopet i
vatten. Glädjen över att dessa sju fått sina namn
upptecknade i Livets bok är mycket stor.
				Igor Lazar, Pastor
Med det som nu sker i församlingen är vi med och skriver
historia. Det finns inget större än när människor väljer att
följa Jesu exempel. Ingen glädje är större än den glädje
som infinner sig då en människa bestämmer sig för att
följa Jesus. Känn dig delaktig i det som vi nu ser. Vi ber
och hoppas att detta är början på något mycket större.
Jag har sagt till Igor fler gånger att det är en tidsfråga
innan han får börja leta efter en större möteslokal. Men
det är ju ett positivt bekymmer! Vi ser också att antalet
barn som skrivs in i församlingens arbete sakta växer.
Under en vecka samlas nu i genomsnitt ett 40-tal barn
till olika aktiviteter varje vecka. Oerhört glädjande. Denna
tillströmning har vi till stor del sommarlägren att tacka för.
Fortsätt bedja för vännerna att de skall bli fyllda med kraft
och visdom att arbeta vidare. De behöver allt stöd de kan
få i förbön. Tack för din insats under det gångna året. Nu
blickar vi framåt för att se vad Gud vill göra under 2014.

Vasile och Csusia är ett ungt par som kommit till tro. Paret
lät välsigna sitt barn efter att de själva låtit döpa sig.

En kort uppdatering om Sasha

Trots sin svåra uppväxt och många svåra minnen som
plågar honom är Sasha en levnadsglad kille.

Vi vill kortfattat skriva något om Sashas situation. Den
plan som fanns att kunna skicka honom till tandläkaren i
Rumänien under december gick i kras, då vi inte lyckades
få visumhandlingar iordningställda. Men dessa är nu under beredning hos berörd myndighet och så snart Marika
och Sasha fått utresetillstånd kommer vi att låta dem åka.
Eftersom Sasha nu fått myndigheternas godkännande
att studera, försvåras resan något, då vi också måste
ta hänsyn till hans skolgång. Men så snart alla papper
är godkända och vi ser en möjlighet för dem att kunna
åka kommer vi genomföra resan. Vi återkommer med
information så snart vi vet mer omkring resan.
Några dagar innan julafton fick vi ta emot ett ledsamt
besked. Det var Sasha som kontaktade oss genom Marika för att berätta att hans biologiska mamma tragiskt
omkommit i en eldsvåda. Släktingar som bor i hennes
närhet berättade att hon under flera dagar druckit sig
mycket berusad. Hon hade också svårigheter att gå på
grund av andra, medicinska orsaker. Anledningen till
själva branden var att hon troligtvis rökt i sängen, då det
var den del av huset som eldhärjats svårast. Tragiskt
och mycket olyckligt. Helt naturligt har denna händelse
berört Sasha och han var oerhört ledsen. Trots att det
var hans mor som varit delaktig i att Sasha misshandlats svårt och låtit honom genomlida så mycket elände, är mamma alltid mamma. Så dagen innan julafton
genomförde Sasha och Marika resan till Transnistrien,
där Sashas mamma bodde. Hon begravdes på julafton.

Några av Sashas släktingar, bland annat hans pappa,
har varit behjälpliga med en del omkostnader. En morbror till Sasha betalade kistan.
Allt eftersom framkommer det mer och mer detaljer omkring hur Sasha behandlats under sin uppväxt.
Dessa minnen plågar honom fortfarande mycket. Det
påverkar honom med svåra tankar och han drömmer
ofta mardrömmar. Det påverkar också hans skolgång,
då han får svårt att koncentrera sig. Vi vädjar därför om
hjälp i förbön för honom. Under mitt besök i november
berättade Sasha att han under en tid av ca sju år tvingats bo i en jordkällare. Om det var under perioder eller
hela tiden ville Sasha inte berätta. Men han berättade
att under denna period var råttorna hans bästa vänner.
I väntan på hur vi går vidare med Sasha har vi satt de
insamlade pengarna på ett konto. Ca 2000 kronor har vi
använt till omkostnader för hans mammas begravning,
då Sasha inte ville att hans mamma skulle begravas på
ett ovärdigt sätt. Vi kände att vi ville respektera denna
önskan. Efter att vi återbetalat en del kostnader vi tidigare haft, finns idag ca 88 000 kronor till fortsatt hjälp
för Sasha. Men den sammanlagda summan som vi tagit
emot till förmån för Sasha är på dryga 90 000 kronor. I
första hand vill vi så långt Sasha själv samtycker, hjälpa
honom vidare, både själsligt och kroppsligt. Vi skall försöka ta reda på vad som kan göras för att förbättra hans
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hälsa. Det första steget är att åtgärda hans tänder. Något han ser fram emot.

Församlingen i Spinus

Som vi tidigare skrivit om har pastor Florin i sina hälsningar nämnt om sina svåra njursmärtor. Detta bekymrar
oss då det ger honom svåra problem. Men också att hans
arbete blir lidande. Strax innan jul fick vi en hälsning från
Florin där han berättade om sin situation. Han skriver:
Frid vänner!
Jag och församlingen i Spinus tackar så mycket
för ert ekonomiska stöd. För oss är det en stor
glädje att nu kunna fira denna jul i den nya kyrkan.
Genom Guds stora nåd och hjälp kunde jag för
några dagar sedan, med läkarnas hjälp, avlägsna
en 1,7 cm stor njursten. Detta har medfört att
jag mer eller mindre varit befriad från den svåra
smärta jag haft de senaste 6 månaderna. Men
troligtvis måste jag resa till Tyskland för att där
bli mer grundligt undersökt. Detta sker troligtvis
under januari. I december hade vi vårt julfirande
i kyrkan i Spinus. De flesta av deltagarna är barn
från familjer som ännu inte är frälsta. För flera av
dessa barn var det första gången de firade jul i vår
kyrka. Vi vill som familj tacka er alla för den kärlek
vi känner från er alla och för det stöd ni är för oss,
både andligt och ekonomiskt. Med dessa rader
önskar vi er en god fortsättning.
			

Det är glädjande att se barnen som finns med i
församlingens arbete. De allra flesta kommer från familjer
som ännu inte tillhör församlingen.

Florin Popa, pastor

Hälsningar från Polen

Familjen Nowakowski, med Lidia och Pawel som leder
dramat som för många människor till tro. Barnen heter
Nathan och Gosia.

Under en följd av år har vi ekonomiskt stöttat ett pastorspar som arbetar med dramat ”Himmelens portar och
Helvetes flammor”. Detta drama har genom åren fört
många hundra människor till tro på en levande frälsare.
Vi känner stor tacksamhet till dessa unga makar som reservationslöst ger sina liv för att få se människor komma
till tro. Detta i ett land som är det minst evangeliserade i
hela Europa, med endast 4 promille evangeliskt troende.
Under helgerna som passerat fick vi ta emot en hälsning från dem som du kan ta del av här. Vi tycker det
är fantastiskt att se hur Gud leder människor in i olika
sammanhang och hur Gud lägger saker och ting tillrätta.

ansvarat för och också lett fyra kvinnofrukostar.
Det har varit jättemysigt och lyxigt att få hålla till
på ett hotell här i Olesnica - på den sista frukosten
hade hon nästan 150 deltagare som därigenom
kom i kontakt med evangeliet. Förra året, i juni,
avslutade vi våra teologistudier i Warszawa som
pågått under tre år. Det har ibland varit svårt och
mödosamt, men Herren har utrustat oss, och stärkt
oss och gjort det möjligt att avsluta med bästa
möjliga betyg! All ära till Honom!
Ett nytt år har börjat och vi ser fram emot nya
möjligheter och utmaningar som det medför. Hela
första veckan kommer vi spendera i kyrkan - då
året inledes med en bönevecka för att söka Guds
ansikte och vägledning för det nya året. Som ni
säkert känner till, så fyller Pawel Cieslar 70 år
den 13 januari och det innebär att han måste
lämna över församlingen till en ny pastor. Något
han velat göra en längre tid nu. Vi trodde vi hade
hittat den person som skulle leda församlingen,
men det var inte vad Herren hade i åtanke. Vår
kandidat blev pastor, men någon annanstans. Så
nu har Pawel, som är Lidias pappa, samtalat med
oss om vi skulle överväga att ta över ledarskapet
i församlingen i Olesnica. För att göra historien
kort. Vi ber verkligen enträget till Gud att han ska

Kära vänner,
Vi är tacksamma för FTM-Mission, för det trogna
stöd vi känt under flera år. Det betyder mycket
för oss. Vi kan också läsa nyhetsbrev från er
som beskriver ett fantastiskt arbete som sker i
Rumänien och Moldavien. Gud har utvalt och
smort er för att ta över arbetet efter Ulla och Oliver,
och det är bara så skönt att se att det händer.
Är inte det också bra att den vänskap som våra
föräldrar haft under många år nu fortsätter och
utvidgas till oss, deras barn!
Nu några rader om vårt arbete. Förra året gjorde
vi 9 dramaföreställningar i olika delar av Polen. Vi
har också varit engagerade i vårt församlingsliv, där
vi sjunger, spelar och predikar. Under året har Lidia
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visa oss om detta är vår kallelse. Vi har denna
kyrka i våra hjärtan eftersom vi blev frälsta och
växte upp här, men vi vill vara säkra på att det är
Herren som kallar oss. Bed gärna för oss att vi
hamnar rätt i denna fråga. Detta betyder inte att
vi kommer att lämna ansvaret för dramat, men
eftersom vi inte reser så ofta, tror vi att det går
att kombinera dessa båda. Församlingen har inte
heller ekonomi att avlöna oss fullt ut, så vi behöver
också denna inkomst. Det är vår bön att Gud skall
visa oss sin vilja.
Tack ännu en gång för era förböner, ekonomiskt
stöd och den kärlek som visas oss på så många
olika sätt. Vi ber att Gud kommer med många
välsignelser till er alla och till det arbete ni gör.
			
			

Svetlana innan hon blev
sjuk i tuberkulos.

Svårt märkt av sjukdomen
har Svetlana förlorat mycket
av sin vikt.

Kärlek i Jesus
Lidia och Pawel Nowakowski

Det arbete som utförs genom dramat är oerhört viktigt
för Polens väckelse. Därför är det för oss en förmån att få
stödja det arbete som utförs genom dessa två personer.
Detta drama för troende människor närmare varandra och
Gud, samtidigt som det för människor till tro. Kanske utgör detta drama ett av de viktigaste instrumenten i arbetet
för väckelse i Polen. Vi gläds också med makarna över
nyheten att eventuellt gå in i en pastorstjänst. Vi kommer följa makarna i deras arbete. Vi har också så smått
påbörjat arbetet med den konferens som vi kommer att
hålla under våren 2015. Vi hoppas redan till nästa månad
kunna skriva något omkring konferensen. Vi tackar redan
nu för ditt stöd för genomförandet av denna konferens.

är det välkommet. Märk i så fall din gåva med ”Svetlana” så ser vi till att förmedla din gåva. Har du frågor, är
du välkommen att höra av dig. Vi återkommer självfallet
med fortlöpande information om hennes situation.

Missionens hemsida

Vi vill också passa på att lyfta fram missionens hemsida.
På hemsidan finner du information om våra olika verksamheter. Det finns bildmaterial och filmsnuttar. Det går
också att läsa tidigare utgivna nyhetsbrev. Ta gärna del
av det material som finns där.

Avslutning

Det kom ett brev

Årets första nyhetsbrev går mot sitt avslut. Den här
månaden har vi inte något nytt projekt, utan vädjar till
fortsatt stöd för de fasta åtaganden vi har. Men vi önskar
ändå rikta lite extra uppmärksamhet till pastorsunderhåll.
Detta nyhetsbrev lyfter till någon del fram betydelsen av
denna gren. När vi läser om det arbete som utförs av de
pastorer vi understödjer, inser man betydelsen och vikten
av denna gren av missionens arbete. Tack vare det stöd
dessa pastorer får, kan de helhjärtat arbeta med evangelium. En del av den skörd detta arbete ger har vi kunnat
läsa om i detta brev. Önskar du hörsamma detta upprop
ber vi dig kryssa detta alternativ på inbetalningstalongen.
Tack för ditt stöd i förbön och gåvor. Dina förböner och
din gåva gör skillnad. Tack för att du tog dig tid allt läsa
dig igenom detta nyhetsbrev. Min önskan är att du funnit det läsvärt och mödan värd. Har du bönebehov eller
något tacksägelseämne är du välkommen att höra av
dig. Tillsammans hjälps vi åt i bönen för just ditt behov
eller önskan. Välkommen att höra av dig. Med önskan
om Guds rika välsignelse.

För en tid sedan fick vi ett brev ifrån en ung kvinna som
bor i Balti, Moldavien. Hon är bekant med Marika. Vi vill
kortfattat berätta om hennes situation. Kvinnan heter
Svetlana och är 31 år gammal, är gift och har en dotter
på knappt 1 år. I brevet beskriver hon hur hon för några år
sedan drabbades av tuberkulos och hur denna sjukdom
sakta brutit ner hennes kropp. Idag är hon svårt märkt
av sjukdomen och vägde i december ca 34 kilo. Hon
skriver i sitt brev bland annat om rädslan över att inte
få se sin lilla dotter växa upp. Hon skriver också om hur
hon med sitt liv vill tjäna Gud, men att sjukdomen kom
emellan. I brevet vädjar hon om ett ekonomiskt stöd. För
att kunna bli bättre och förhoppningsvis kunna bli frisk
behöver hon gå upp i vikt. Enligt läkarna är det viktigt
att äta rätt för att kunna tillfriskna. I brevet skriver hon
om deras ekonomiska kamp för att ”skrapa ihop” dessa
extra pengar till mat. Något som hittills inte varit möjligt,
då de med makens lön försörjer både Svetlanas mamma
och sin yngre bror, Robert som båda bor i samma hus.
Helt naturligt grips man över ett människoöde som
detta, men den krassa verkligheten är att det inte alltid finns resurser att hjälpa. Men i samband med att
vi samlade in pengar till julens matpaket har vi sett en
möjlighet att under en begränsad tid hjälpa Svetlana.
Detta sker under en period av sex månader, alltså fram
till sommaren. En eventuell fortsättning hänger på hur
hennes hälsotillstånd ser ut då. Upplever du som läser
detta att du skulle vilja ge en gåva till stöd för Svetlana
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