Guds frid käre medarbetare,

Tranås den 9 maj 2014

S

Ord som stämmer till eftertanke. Jakob ställer en relevant
fråga i texten. Frågan är om en tro utan goda gärningar
förmår frälsa någon? En ytterst relevant fråga som säkert
kan diskuteras mycket och länge. Jag väljer att inte veckla
in mig i just den diskussionen, men kan ändå konstatera
att en tro som ”paras” med goda gärningar förmår så
mycket mer än vad ”vackra ord och teorier” kan uträtta.
En praktisk kristen tro som förmedlar Guds kärlek i och
genom goda gärningar är långt mer slagkraftig än ”bara
ord”. Om inte våra ord omsätts i ett praktiskt handlande,
tjänar det liten nytta.
Där tron blir synliggjord genom goda gärningar, blir
också Guds kärlek kännbar och i allra högsta grad gripbar. När jag blickar ut över missionens olika engagemang
tycker jag mig skönja en sådan tro. I flera av de projekt missionen finns med, kan jag, då jag besöker dessa, tydligt se
frukten av en sådan tro. För missionen är det betydelsefullt att så långt det bara är
möjligt stötta projekt som
bär sådan frukt. När människors liv förvandlas och
upprättas, därför att de
mött en levande tro, som
synliggjorts genom händer och fötters verk, för det en rik
välsignelse med sig. Genom de personer FTM-Mission
stödjer ekonomiskt ser vi hur arbetet bär frukt. Människor
får sina liv förvandlade och upprättade. Här tänker jag på
makarna Pawel och Lidia Nowakowski i Polen som regelbundet reser med sitt drama och får se många, många
människor frälsta, förvandlade och upprättade. Detta sker
i ett land som är det minst evangeliserade i hela Europa.
Vi ser också hur arbetet i Moldavien vuxit genom både utdelning a bröd och matpaket och genom de sommarläger
vi stöttat ekonomiskt. I pastor Florin Popas församling i
Spinus besöker allt fler människor gudstjänsterna. Idag
är Florin pastor i ytterligare två församlingar. Sammantaget leder han arbetet i tre församlingar. Tag del av pastor
Igor och makarna Nowakowskis vittnesbörd här nedan.
Detta är levande exempel på praktisk kristen tro som bär
rik frukt. Orden vi just läste får avsluta denna del av nyhetsbrevet ”Bevisa för mig att du tror, så ska jag låta mina
handlingar bevisa min tro.”

å är då sköna maj äntligen här. Vi har lagt den
nyckfulla vädermånaden april bakom oss och
hoppas på en solig och varm vårmånad. Vi hoppas att du tar tillfället att så gott det går njuta av
våren. Med vetskapen om att vi har en hel sommar framför
oss med allt vad aktiviteter som hör sommaren till, ligger
ofta mycket inspiration och förväntan dold. Ofta finns där
något att se fram emot. Kanske en resa eller någonting
annat vi uppskattar.
Arbetet här på missionen fortgår med oförminskad
styrka. Vi upplever att det finns mycket att uträtta. Behoven tar ju som bekant aldrig slut. Vi möts hela tiden av
människor som är i behov av hjälp. Tyvärr kan vi inte i alla
lägen hjälpa alla. Men vi vet att många människor också
får hjälp genom de olika projekt vi stödjer. I detta brev
finns några vittnesbörd om hur människor genom de olika
projekten fått sina liv förvandlade och upprättade. Därför
är det till Gud, men också till alla som stödjer
arbetet, vår tacksamhet
går. Tack för din insats!
Gud skall rikligen löna
dig för din generositet
och kärlek gentemot de människor som berörs. Mot slutet
av maj månad åker jag några dagar till Rumänien. Bibelskolan har sin avslutning och flera av de elever missionen
stöttat genom åren tar sin examen. Vi återkommer i kommande brev med en reseskildring. Nu vill jag tillsammans
med dig dela några tankar omkring Guds ord.

Goda gärningar – öppnar hjärtan
för Jesu kärlek

Ett bibelsammanhang som känns centralt i det arbete missionen uträttar finner vi i några rader från Jakobs brev där
det i det andra kapitlet står följande:
”Kära bröder, vad är det för nytta med att säga att ni
har tro och är kristna, om ni inte bevisar det genom
att hjälpa andra? Kan en sådan tro frälsa någon? Om
ni har en vän, som behöver mat och kläder och ni
säger till honom: Ja, adjö då, och Gud välsigne dig,
håll dig varm och ät dig mätt, och inte ger honom
kläder eller mat, vad ligger det för värde i ett sådant
handlingssätt? Därför måste ni inse att det inte räcker
med att bara ha tro. Ni måste också göra gott.... När
ska du lära dig att en tro som inte uträttar vad Gud vill
är värdelös? En tro som inte medför goda gärningar
är inte någon verklig tro.” Jakob 2:14-17, 20 (NLB)

Vittnesbörd från makarna
Nowakowski i Polen

Morag är en stad på 14000 innevånare belägen i norra Polen. Vi har besökt församlingen där med det drama vi reser
med. Det var i samband med församlingens 20-års firande
vi inbjudits att sätta upp dramat. Det kom människor från
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flera intilliggande församlingar som ville medverka i dramat.
Ungefär 500 personer kom för att se dramat. Många av
dessa svarade på frälsningsinbjudan och bad bönen om
syndernas förlåtelse. Vi delade också i avslutningen ut ett
testamente till de som ville ta emot, vilket flera också gjorde.
Vi vill dela med oss av ett vittnesbörd från resan som grep
oss mycket. Familjen kommer från staden Elblag, där vi
tidigare satt upp dramat. De var med och medverkade i
dramat då och kom nu för att medverka igen. Här är deras
vittnesbörd:

vet att Herren älskar
mig. Tack för att du
inte har glömt mig
och att ni kom till mig
för att berätta om
Gud genom ”bröd
och matpaket.” Jag
har berättat för mina
grannar att detta
” J e s u b rö d ” h a r
räddat mig från svält.
Nu vill jag tacka för
den hjälp jag får och
Victor lever utan ben.
Herren Jesus som
jag fick lära känna genom ”det dagliga brödet”.

”I oktober förra
året blev vi frälsta
och vi medverkade
strax därefter i
detta drama. Men vi
hade äktenskapliga
problem och bodde
inte tillsammans.
Przemek, Beata och Piotr.
Vi hade en enda
längtan; att vår son, då
17 år, skulle bli frälst. Därför ville vi att vår son skulle
komma och se dramat vi själva medverkade i. Men
detta var nästan en omöjlighet, då vår son kämpade
med ett narkotikamissbruk. Han var våldsam och
rebellisk mot allt och alla. Vi detta tillfälle bodde
han med mig, Beata, som är hans mamma. Jag var
mycket rädd för min son som då kunde bli mycket
våldsam under inflytandet av dessa droger. Men min
man, Piotr, vädjade då till vår son, Przemek att han
skulle komma och se dramat. Vilket han då gjorde.
Under en av scenerna i dramat som handlar om
drogmissbruk, fick vår son sitt liv förvandlat. Denna
dramatiska scen berörde honom djupt. Dramat fick
honom att i förtvivlan gråta över sin egen situation.
I desperation över sitt eget liv, ropade Przemek
till Gud om en förändring. Idag är hela vår familj
tillsammans. Vårt äktenskap har blivit upprättat och
vår son är fri från sitt drogberoende. Idag är vi en glad
och harmonisk familj. Przemek vittnar i sin skola om
hur Jesus förvandlat hans liv. Alla kan se den stora
förändringen i hans liv. All ära till Gud för vad han
gjort i vår familjs liv.”

Tack Gud för dagcentret
Mitt namn är Mihaela
Radu. Jag är 9 år
gammal och går i
årskurs 2, jag bor
med min mamma.
Min pappa lämnade
oss och nu är det
mycket svårt för
oss att få mat och
kläder för att kunna
överleva. När min
mamma hittade
dagcentrat, blev
hon överlycklig, då
hon förstod att jag
kommer att få mat och hjälp med mina skoluppgifter.
Jag tackar Jesus för att han inte övergav oss, utan
har förberett den bästa lösningen för mig och min
mamma. Nu kommer mamma till kyrkan för att
lära sig mer om Gud. Mamma gråter ofta av glädje
eftersom hon vet att jag inte behöver gå hungrig, utan
att jag precis som andra barn kan få en varm måltid.
Mamma säger att hon inte trodde det fanns några
goda människor som kunde sträcka ut en hjälpande
hand. I dag är jag glad att jag kan komma till centrat
varje dag och mamma kan komma till kyrkan.

En hälsning från Igor Lazar i Moldavien

Månadens projekt

Hälsningar från Moldavien, Jesus är uppstånden! Jag
skickar ett par vittnesbörd om hur Gud verkar i människornas liv här i Glodeni genom de projekt vi driver tillsammans
med er. Dessa projekt är möjliga tackvare de pengar vi får
ta emot från er. Vi beder oavbrutet för er alla. Ni finns alltid
i våra tankar och böner. Nu vill jag dela med mig av några
vittnesbörd från människor som berörs av Jesu kärlek
genom bröd och matpaket. Gud gör fantastiska saker mitt
ibland oss.

Så vill vi efter några månaders uppehåll återkomma till den
konferens vi planerar hålla i Polen nästa år. Vi har ju som
vi redan tidigare skrivit om, beslutat oss för att genomföra
ännu en pastorskonferens. Efter ett antal förfrågningar från
våra vänner i Polen om ytterligare en konferens, beslutade
vi att arbeta för att en sådan kommer bli av. Nästa år blir det
fem år sedan vi genomförde den senaste konferensen. Vi
är medvetna om att genomförande av en sådan konferens
medför stora omkostnader. Precis som tidigare kommer
pastorerna själva stå för en del av kostnaden. Hur mycket
är inte beslutat ännu.
Vad en konferens betyder, kan du läsa i vittnesbörden
här nedan. Vi är vissa om att Gud, genom dessa konferenser, inte bara förnyat mångas kallelse att fortsätta tjäna som pastorer, utan också fått vara till välsignelse för
många pastorspar som under år kämpat i sin tjänst och
i sina äktenskap. Dessa konferenser betyder så oändligt
mycket mer för dem än vad vi kan ana. Vi är tacksamma

Tack Gud för ”det dagliga brödet”
Mitt namn är Victor och jag har inga ben och kan
därför inte arbeta. Den pension jag får från staten
är mycket dålig. Under många år var jag arg på Gud
och mitt liv var förstört på grund av min hjälplöshet.
Men jag måste bekänna, att genom Guds nåd och
genom det bröd och matpaket jag får ta emot från
Igor och Svetlana, är jag glad idag, eftersom jag
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Älskade bröder och systrar. Vi vill tacka er därför att
genom er har vi kunnat tillbringa några betydelsefulla
dagar tillsammans som makar. Trots att vi varit gifta
i 37 år har vi genom er undervisning fått lära oss så
mycket vi kunde haft användning av under dessa
år. Men det vi nu har lärt oss, kommer vi förmedla
vidare till andra. Både till vår egen familj, till vänner,
men också i församlingen. Må Gud rikligen välsigna
er i er tjänst att vara en välsignelse för andra.
		

Diakon Ryszard & Krystyna Madej

Några ord om Sasha

Vi fortsätter att arbeta för att Sasha skall få en så god
framtid som möjligt. Han har under hela våren kämpat med
en mycket svår huvudvärk som legat till hinder för hans
skolgång. Han har därför missat en del skolarbete. Vi har
också arbetat med att få till stånd resan till Rumänien. Nu
verkar det som att det kan ljusna något på den fronten, då
Rumänien upphävt krav på inresevisa. Han är i stort behov
av att få tänderna lagade. Vi återkommer med ytterligare
information när den finns tillgänglig. Vi fick nyligen denna
hälsning från Marika.

Pastor Pawel Cieslar tolkar pastor Sam Smucker under
en av sessionerna på konferensen i Polen 2010.

Jag vill tacka alla så mycket för den hjälp Sasha
får! Rehabiliteringen från hans fysiska skador och
psykiska sår fortsätter. Gud visar, om och om igen,
barmhärtighet mot honom, trots att livet har varit
svårt för honom nu i vinter. En stor chock drabbade
honom i slutet av december, när han plötsligt fick
beskedet att hans mor just dött. Hon brändes inne
i det hus hon bodde i. Det var ett fruktansvärt slag
för Sasha, då han hoppades att hans mamma skulle
sluta att sluta dricka och istället fröjdas i Guds
frälsning. Men vi hann lämna en bibel och berättade
för henne om vägen till frälsning circa fem månader
tidigare när vi besökte henne. Då träffade jag också
några andra människor som berättade saker som
ännu en gång bekräftade att Sashas berättelse är
sann. När vi kom tillbaka var det svårt för honom att
koncentrera sig på sina studier och han hade ofta
mardrömmar om sin mamma. Men detta har sakta
blivit bättre.

Några pastorsfruar samtalar under en av pauserna på
konferensen. De informella samtalen är också viktiga.
för ditt stöd i detta projekt. Beroende på antalet deltagare
räknar vi med att konferensen kommer kosta mellan 80100 000 kronor att genomföra. Vi riktar redan nu ett tack
för din insats.
Vi skulle vilja uttrycka vår tacksamhet för att vi fick
vara med på denna konferens. En sund praktisk
undervisning parad med en god portion humor
kommer att leva vidare under lång tid i våra liv. Den
tid vi fick tillbringa i en miljö präglad av kärlek och
glädje kommer tveklöst att frambringa frukt i våra
liv. Vi ser nu med förväntan fram emot ännu en
konferens. Än en gång tack och vi önskar er alla
Guds rika välsignelse
			

PastorJerzy & Barbara Majba

Älskade vänner i Kristus. Medan vi kunnat lyssna
till er fantastiska tjänst i Guds rike har vi manats till
att tacka Gud för er vishet, och det ljus som vi fick
ta emot i våra liv då vi för några dagar fick sitta ner
och lyssna till god undervisning. Det blev en vila från
de dagliga sysslorna och en förnyelse i vår tro och
kallelse. Vi är tacksamma för Guds nåd som kom
över våra liv genom er tjänst.
		
			 Pastor Piotr & Ewa Gwiazda

Sasha undersöks av
läkaren i Kiev. Läkaren är
en skicklig specialist på
hjärnans olika funktioner.
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Under våren har hans huvudvärk tilltagit i styrka.
Vi gick till flera olika läkare som ordinerade olika
mediciner. Vi fick spendera en hel del pengar, men
ingenting fungerade. Vi försökte circa 15 eller 20
olika smärtstillande medel, men huvudvärken
bara fortsatte. Det vara fruktansvärt, han förlorade
medvetandet åtminstone ett par gånger i veckan
under sex veckors tid. Slutligen hjälpte Gud
mig att hitta en bra läkare i Ukraina. Han är
erkänd i flera länder för sin kunskap, och har
många vetenskapliga studier publicerade. Han
arbetar med patienter som Sasha. Hans namn är
Konstantin Trinus. Vi åkte till Kiev under två dagar.
Han gjorde sina speciella undersökningar och
föreskrev en behandling som vi kunde fortsätta
med hemma, samt en ny medicin. Han var vårt
sista hopp. Och vet ni! Nu har medicinerna
börjat hjälpa! De är ganska dyra, men de hjälper.
Huvudvärken visade sig vara en svår form av
migrän. Nu kan Sasha gå till skolan igen, eftersom
hans huvudvärk blir allt mer sällsynt. Snart, mellan
den 12-17 maj, kommer han att ha vårens tentor.
Nu spenderar han mycket tid på sina studier och
försöker komma ikapp det han förlorat.

Svetlana Ciumac blev bara 34 år gammal. Hon avled i
sviterna efter en svår tuberkulos.
i behov av fortsatt förbön och hjälp. Vi har skickat pengar
till omkostnaderna för begravingen, ca 4000 kronor. Av
de pengar vi fick ta emot i samband med att vi skrev om
henne finns fortfarande några tusenlappar kvar. Vi avvaktar något för att se hur vi bäst kan ge stöd och hjälp
med de medel som finns kvar. Tack för din insats, fortsätt
gärna att bedja för familjen som har en svår tid framför sig.

Avslutning

Förhoppningsvis kan vi behandla Sashas tänder
snart, de har börjat värka riktigt illa ibland. Så efter
att skolan slutar planerar vi att åka till Rumänien.
I sommar vill han åka tillbaka till Transnistrien
för att besöka sin mors grav och besöka några
barndomsvänner som ännu är i livet (några är
redan döda eller i fängelse). Bed gärna om Guds
beskydd över Sashas liv.

Det är inte svårt att känna tacksamhet för det Gud gör.
Vi gläds med de människor som finner en tro som ger
bärighet i livet, som finner ett nytt hopp i Jesus Kristus.
Samtidigt ser vi att nöden är stor, likaså behoven.
Vi har skrivit det förut, men skriver det igen. Finns du
som är i behov av samtal eller förbön är du välkommen
att höra av dig. Skriv, ring eller använd dig av vår hemsida där du kan skriv in ditt bönebehov. Tack för ditt
stöd genom gåvor och i förbön, vi är stärkta av att veta
att bönen inte är avståndsberoende utan verkar ändå.
Tack för att du tog dig tid att läsa. Så önskar vi dig det
bästa vi kan ge, och det är Guds rika välsignelse. Väl
mött om en månad.

				Marika Deriuseva

Tråkiga nyheter nådde oss om Svetlana

För några dagar sedan nåddes vi av det tragiska budet
att Svetlana, den kvinna vi hjälpt som drabbats av tuberkulos, fått avsluta sin tid här på jorden. Då jag besökte
henne under mars månad verkade hon mycket svag.
Vet att jag tänkte att det mänskligt sett såg mörkt ut, då
hon bara hade 30 % av sin lungkapacitet kvar. Nu stod
hennes liv inte att rädda. Hon har nu fått flytta hem till
en betydligt bättre plats, fri från kroppslig smärta och
svaghet. Hon avled på sjukhuset i Balti, klockan 05.00
måndagen den 5 maj. Hon blev 34 år gammal. Familjen är

Minnesgåvor & Testamente

Fast Givartjänst

FTM-Mission står som
tacksam mottagare av
minnesgåvor och som
förmånstagare vid skrivning av testamente.
En gåva eller ett testamente kan betyda oerhört
mycket i det arbete missionen bedriver. Det kan
skapa helt nya förutsättningar på de platser vi
finns verksamma. Mer information hittar du på vår
hemsida. Ring eller maila oss gärna om du har
ytterligare frågor.

FTM-Mission kan nu erbjuda
fast givartjänst via autogiro.
Tjänsten är ett smidigt sätt
för dig som vill stödja missionens arbete med en månatlig gåva. Beloppet överförs
automatiskt från ditt konto
sista bankdagen i månaden.
Mer information hittar du på
vår hemsida, eller hör av dig
till oss om du har ytterligare
frågor.
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Anmälningsblankett
finns på hemsidan.

