Frid käre medarbetare,

N

aturen vittnar nu om att det stundar andra tider,
våren har äntligen gjort sitt intåg. Fantastiskt
härligt. Vi hoppas att också du tar tillvara på de
fina dagar som vi nu har framför oss. Bortsett
från att skriva detta brev, planerar jag nu för en resa till
Rumänien som kommer ske under senare delen av april.
Läs mer om det längre fram i brevet. Tack för ditt stöd, i
förbön såväl som genom gåvor. Vi är så tacksamma för
mångas generositet och engagemang. I detta brev skickar
vi med en hälsning från Polen. Makarna Nowakowscy
gör ett fantastiskt arbete som vi lyfter fram i brev. Deras
arbete visar på det enorma behovet av att människor nås
av evangelium i Europa. Vi hoppas att du, precis som vi,
skall finna glädje i vad Herren gör genom de människor som
utför ett fantastiskt arbete för Guds rike. I detta brev vill
jag också dela en hälsning från Guds ord som jag hoppas
skall vara till uppbyggelse och till glädje. Det är också det
som, i vanlig god ordning, får inleda detta brev.

Trons ord som vi predikar

Jag vill stanna upp inför ett bibelsammanhang i Romarbrevets 10e kapitel. Jag vill skriva några rader om det som
berör vår bekännelse. Om det som vi talar och bekänner.
Det följande är inget okänt utan blir till en god påminnelse
för oss. I detta kapitel skriver Paulus om två slags rättfärdighet. Han nämner först den rättfärdighet som blev given
genom Moses och lagen. En rättfärdighet som endast
kan fås genom att behaga Gud
genom offer och att uppfylla
lagens bud. I Rom 10:5-6 läser
vi: ”Mose skriver ju om den
rättfärdighet som kommer av
lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den.
Men den rättfärdighet som
kommer av tron säger: Fråga
inte i ditt hjärta: Vem skall fara
upp till himlen? - det vill säga
för att hämta ner Kristus - eller:
Vem skall fara ner i avgrunden?
- det vill säga för att hämta upp
Kristus från de döda.” I vers fyra
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skriver Paulus att ”Kristus är lagens slut”. Detta markerar ett
slut på det förra för att öppna en ny väg genom Jesus Kristus. Paulus fortsätter sedan att skriva om den rättfärdighet
som Kristus kom för att ge; den som kommer av tron. För
att ytterligare stryka under detta skriver han i Galaterbrevet
3:11 att: ”...ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen,
är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro.” Av
det föregående vet vi alltså att vi inte behöver söka efter
Gud långt bort, eller i djupen eller bland himlarymderna.
Inte heller uppfylla den lag som Jesus Kristus kom för att
upphäva. Nej, Jesus Kristus har genom sin Ande tagit plats i
oss. Det är därför vi gör väl i att tala det ord som finns i vårt
hjärta. Trons ord! Trons ord talar vi oavsett omständigheter.
Tron ger oss visshet om det vi inte kan se!
Bekännelsen är så betydelsefull och viktig. Ordens
makt och hur vi närmar oss livets svårigheter med utgångspunkt från den tro som blivit vår är inte betydelselös. Hur vi agerar, vad vi säger, tror jag har en stor och
avgörande betydelse. Det är stor skillnad i att tala otro än
det är att [i tro] uttala trons ord. Låt mig få ta ett exempel
från Bibelns ord. I Mark 5 möter vi kvinnan med blödarsjuka. Kvinnan hade varit sjuk i 12 år. Hon hade under
dessa år lidit mycket och hennes hälsa hade försämrats.
Under dessa år hade hon besökt många läkare för att
finna bot för sin sjukdom. De många läkarbesöken hade
också gjort henne utblottad. Nu hade kvinnan hört att Jesus skulle besöka staden där hon bodde. Hon grep tag
i detta sista halmstrå. Hon befann sig i folkhopen och närmade sig Jesus bakifrån. Med
orden: ”Om jag bara får röra
hörntofsen på hans mantel, så
skall jag bli frisk”. I den engelskspråkiga Bibeln står det att
kvinnan ”sa”, dessa ord. Detta
har i den svenska Bibeln ibland
översatts till ”tänkte”. Personligen tycker jag bättre om den
engelskspråkiga
tolkningen,
eftersom det får en helt annan
innebörd. Även om vi inte kan
veta, därför att bibelordet inte

En intressant rapport från Polen

låter oss veta, kan vi ändå anta att kvinnan var övertygad om att Jesus skulle bli svaret på den längtan hon bar
i sitt hjärta. Hade hon haft minsta tvivel om Jesu makt
och möjlighet, hade hon aldrig sträckt sig ut för att vidröra
hans mantel. Man kan tycka att det är ”hårklyveri”, men
det har en betydelse, för oss och för den tro som blivit vår,
att vi också säger det som bibelordet säger. Att vi talar eller beder trons ord så att vi själva och andra kan höra det.
Att vi, precis som kvinnan, uttalar orden: ”Om jag bara får
röra hörntofsen på hans mantel, så skall jag bli frisk”. Även
om våra omständigheter talar ett annat språk och gör oss
missmodiga är ordets makt, trons ord så viktigt. Det är när
vi med vår mun talar ord av tro och bekänner den tro Gud
gett oss - vår tro också växer. Det vi säger kommer också
landa i vårt hjärta för att sedan återvända till vår mun i
form av en stark bekännelse. Kvinnan med blödarsjuka
talade i tro för att sedan agera! Hennes tro gav henne mod
och styrka att handla utifrån sin övertygelse. Vad var Jesu
respons till kvinnas agerande? ”Din tro har gjort dig frisk!”

Som många av er känner till underhåller vi även pastorspar
i Polen. Makarna Pawel & Lidia Nowakowscy som leder
arbetet i en lokal församling i Nysa, men också reser med
dramat En andra Chans och Himmelens Portar och Helvetets Flammor. Genom åren har vi sett hur detta drama förändrat människors liv. Tusentals människor har kommit till
tro efter att de sett dramat. Vi ser hur effektivt detta drama
kommunicerar evangeliets sanningar på ett relevant sätt.
Dramat fanns även i Sverige under några år på 1990-talet.
Läs makarnas rapport från deras två veckor långa turné i
Tjeckien. Ett fantastiskt vittnesbörd om kraften i evangeliet,
men också hur stort behovet av evangelium är i den här
delen av Europa.
Kära vänner!
Under mars månad besökte vi Tjeckien med våra
dramer. Tjeckien är ett av de mest ateistiska länderna
i Europa. De evangeliska kyrkorna är små och det
pekar bara på hur stort behovet av evangelium är. Vi
hade bjudits in av en Pingstförsamling i Havirov för
att tillsammans med dem spela upp dramat på tre
olika platser. Den första staden var Bilivec, en liten
stad på 7000 innevånare. Det finns ingen evangelisk

Som Guds barn har vi tagit plats på Guds högra sida
tillsammans med Kristus. Vi är ett heligt prästerskap! I Ef
1:20-21 läser vi ”Med denna kraft verkade han i Kristus, när
han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin
högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter
och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte
bara i denna tidsålder utan också i den kommande.” I det
andra kapitlets sjätte vers läser vi: ”Ja, han har uppväckt
oss med honom och satt oss med honom i den himmelska
världen, i Kristus Jesus.” Kristus har alltså en position på
Faderns högra sida, högt över andevärlden. Har du tagit
emot honom som din Frälsare, så har du din andliga position i honom. Om vi har den positionen innebär också det
att vi har makt och myndighet. Avslutningsvis läser vi i
Johannes 14:12: ”Amen, amen säger jag er: Den som tror
på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än
dessa skall han göra, ty jag går till Fadern”. Låt detta vara
vår uttalade tro och bekännelse. Låt trons ord följa dig i
din vardag. Den som bor i oss är större än den som bor i
världen! Gud skall rikligen välsigna dig!

Resa till Rumänien

Under senare delen av april kommer undertecknad att
resa till Rumänien för att under några dagar besöka våra
samarbetspartners. Under tiden jag befinner mig i Rumänien kommer jag att kunna fira påsk ännu en gång då den
ortodoxa påsken firas helgen den 1 maj. Det blir många
mötesbesök under resan och dagarna kommer fyllas av
många olika uppgifter. Jag kommer besöka flera av de
församlingar som missionen har kopplingar till. Bland annat
Spinus, Tinca och Les men även andra församlingar. Ett
besök är planerat i två av de församlingar som Dan Mitra
är pastor i. Men också Filadefia och Tabor kommer jag att
besöka under påskhelgen. Det blir cirka sju gudstjänster
under påskhelgen och undertecknad kommer förkunna i
samtliga möten. En stor förmån och jag ser fram emot vad
Gud vill göra i dessa möten. Det blir också tid att arbeta
på flera av de projekt som vi på ett eller annat sätt har en
koppling till. Om du har tillgång till Internet och Facebook
kan du följa oss där. Självfallet kommer vi att i kommande
brev skriva om besöket. Jag avreser den 21 april och
hemresan är planerad till den 3 maj. Kom gärna ihåg mig
under mina dagar där. Är på allt sätt och vis beroende av
dina förböner. Bed om Herrens beskydd.

Den stora salen fylls med människor som vill se dramat.
Gruppen samlas till lovsång och förbön före kvällens
uppsättning.
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församling på orten. Men församlingen i Havirov har
under flera år systematiskt arbetat med att sprida
evangelium i den staden. Man har också försökt att
starta en församling där men inte lyckats genomföra
det. Pastorn lät oss veta att platsen är mycket svår
att evangelisera. Pastorn berättade att han hade en
dröm en natt. Att han såg en prästdotter (hur märkligt
det än kan låta) från den här staden som sa att hon
inte skulle ”ge bort” den här staden för evangeliet.
När vi fick höra den här berättelsen så funderade vi
över vad Herren skulle göra.
Mycket riktigt, det blev en av de svåraste turnéer
vi genomfört - någonsin. Eftersom det inte finns
någon församling där, endast en handfull omvända
romer, försökte de bjuda in så många som möjligt.
Det sattes upp affischer och inbjudningar delades
ut, men det kom endast ett 30-tal till dramat. När
man i Polen är van vid att många fler kommer, kan
detta upplevas som litet, men förstod att antalet var
förväntat, då vi samtalade med pastorn. Med hänsyn
tagen till andra aktiviteter som gjorts, som inte gav
fler, så fick vi acceptera detta. Vid avslutningen när
Pawel bjöd in till överlåtelse och bön om frälsning,
upplevde han en sådan tungsinthet, ett förtryck.
Det var en oerhörd strid som pågick i andevärlden.
Samtliga bad i tungor under inbjudan. När vi
samtalade efteråt, bekräftade flera av dem som
medverkat i dramat att de upplevt samma sak. Flera
av de som sett dramat ville bedja syndarens bön och
vi är oerhört tacksamma till Herren för det. Vi vet att
vi fick så i denna åker och vi väntar nu på växten.
Efter att vi packat in allt i släpkärran, gjorde
pastorn en sista runda för att se till så att allt var
i ordning och att vi inte glömt något. Efter att alla
gått hem, berättade han att han hade hört steg på
ovanvåningen, vilket gjorde att han tog sin ficklampa
och gick upp för att titta. Men då han sökt av hela
ovanvåningen, utan att hitta någon person, insåg han
att det förmodligen hade att göra med demoniska
krafter som var närvarande.

Förberedelser och repetitioner inför uppförandet
av det drama som förvandlat livet för många som sett det.
Vi har fått ta emot flera hälsningar från vännerna
i Tjeckien efter att vi kom hem. Alla vittnar de
om behovet av att evangelium predikas. För oss
personligen har det inneburit att vi nu på ett ännu
tydligare sätt ser behovet av att förkunna evangeliet
i detta land. Församlingarna där kämpar mot ateism
och det är vanligt att människor inte alls vet vem
Jesus Kristus är. Stora kristna helgdagar firas utan att
tänka på vad de egentligen innebär. Vi såg också att
många kristna är ljumma i sin tro. De behöver väckas
ur sin törnrosasömn för att på nytt börja predika
evangeliet med kraft, övertygelse och styrka som
pekar på behovet av omvändelse. Bed med oss att
Gud öppnar vägar för oss att kunna betjäna detta
land med evangelium. Vi hoppas kunna återvända i
november och fortsätta detta viktiga arbete, men då
till en annan plats och en annan församling.

En annan plats vi besökte var Lipnik, ungefär samma
storlek som Bilovec, 7000 innevånare. Atmosfären i
den här staden var mycket bättre. Fler människor dök
upp och många fler kom fram för att få syndernas
förlåtelse till frälsning. De som medverkade i dramat
blev mycket upplyfta av att få se ett sådant gensvar.
Den sista platsen vi besökte heter Havirov, där vi
också fick uppleva den bästa responsen. Varje kväll
kom ca 400 personer. Det var som om Gud ville
belöna både oss och de som spelade. Vi gladdes
över att se de människor som gav sitt gensvar på
frälsningsinbjudan. Många, många tog med sig ett
Nya Testamente som delades ut i avslutningen av
varje föreställning.
Vi uppmuntrades verkligen av de vittnesbörd vi
fick höra från alla medverkade; hur välsignade de
kände sig av att medverka i dramat och hur det
hade påverkat deras liv. Vi bad med dem innan varje
föreställning. Vi bad om en rik skörd och vi blev inte
besvikna. De som sår under tårar skall få skörda
under glädje!

				Pawel and Lidia
Paret Nowakowscy behöver allt stöd de kan få. Hör gärna
av dig om du upplever Herrens maning att mer konkret
stödja dem i deras arbete.

Kyrkbygget i Les

Att få vara med och bygga Guds rike är en fantastisk
förmån. För ganska precis ett år sedan satt jag på en
restaurang och samtalade med min ganska nyfunna vän
Laurentiu. Jag hade egentligen bjudit in ett par amerikanska
3

missionskollegor som också råkade befinna sig i Oradea.
Man får ju, så att säga, fånga de tillfällen som ges att träffas när avstånden är stora. Makarna, som bor i Florida,
hade lärt känna Laurentiu under sin vistelse i Oradea och
hade i våra samtal pratat mycket gott om honom. De var
nu tillbaka i Rumänien för att under några månader fortsätta sitt arbete. Nästan i förbifarten lät jag dem veta att
de också kunde bjuda med Laurentiu. Jag kände att detta
kunde vara ett tillfälle att lära känna honom lite bättre. Under vårt samtal bad jag Laurentiu berätta om sitt arbete.
Han nämnde då bland annat om de utmaningar han mött i
arbetet i församlingen i Les. Men att han upplevt hur Gud
talat till honom om att bygga till församlingens lokal. Jag
nämnde då till honom att FTM-Mission har i sin kallelse
att hjälpa församlingar genom att bistå dem ekonomiskt
vid byggnationer. Jag lät honom veta att vi var positiva till
att hjälpa till. Baserat på den information jag senare fick,
fattade vi beslutet att hjälpa församlingen med omkostnaderna för fasaden. Detta innebär isolering och rappning av
tillbygget. Kostnaden för detta beräknades uppgå till ca 25
000 kronor, detta inkluderade även arbetskostnaden. Vi kan
nu med glädje skriva att vi nått insamlingsmålet. Laurentiu
låter hälsa till alla de som bidragit: ”Prisad vare Herren för
hans hjälp och stöd. Vi är tacksamma till alla som varit med
och bidragit och på så sätt gjort detta möjligt.” I slutet av
april räknar vi med att förmedla gåvan till församlingen.
Gläds med oss över Guds godhet. Tack för din generositet!
Gud skall rikligen välsigna!

Det är glädjande att se
att tillbygget nu kommer ett stycke närmare
färdigställande. Det blir
ett rejält lyft för församlingen!

Pastor Florin Popa

Som många av er känner till har vi under en tid skrivit om
den insamling som pågår för att kunna förse pastor Popa
med ett nytt fordon. Vi vill med några få rader uppdatera er
alla om läget. Vi har nu kunnat samla in 42 000 kronor, då
är inte försäljningsvärdet på den befintliga bilen inräknat.
Vi är tacksamma för detta resultat, men inser också att vi
har ett stycke kvar innan vi nått målet. Vi återkommer till
detta i kommande brev, då vi ser att det är en nödvändighet för Florin, då han i första hand behöver bilen i tjänsten.

Familjen Pascuti.

produktion av bröd. Vi har också pastorsunderhållet som
vi skrivit om tidigare. Sedan har vi också Löftenas Barn
som också får stöd regelbundet från FTM-mission. På det
senaste styrelsemötet beslutade vi att höja det stödet med
ca 1000 kronor i månaden. Ett sätt att stödja alla dessa
projekt är genom att anmäla sig till Autogiro. Ett regelbundet
givande ökar våra möjligheter att arbeta mer långsiktigt.
Bed över hur och på vilket sätt du kan stödja missionens
fasta åtaganden. Än en gång tack för ditt stöd!

Månadens projekt

Denna månad håller vi öppen för de fasta projekt vi stödjer. Vi vill påminna om arbetet i Moldavien som betyder
så mycket för så många människor. Det är betydelsefullt
att det får fortsätta. Vi tänker då på både matpaket och

Avslutning

Vi förundras hela tiden över vad Gud förmår. Vi bekänner
oss till en Gud som inte förändras. Han är i sanning den
samme idag som han var igår. Hans löften är lika sanna
idag som de varit igenom alla tider. Har du behov av förbön
eller vill samtala är du varmt välkommen att höra av dig.
För egen del är jag tacksam att bli ihågkommen under mina
dagar i Rumänien. Dina förböner betyder mycket ska du
veta! Så får vi önska varandra Guds rika välsignelse. På
återhörande om en månad, då med en skildring av mina
dagar i Oradea.

Donationer och Testamenten
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.
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