
Bäste medarbetare,

Tranås den 10 februari 2018

N
ågra dagar sent når detta brev fram till dig. 
Anledningen var en skrivare som gav oss en 
del problem. Vi är nu glada över att brevet nått 
fram till dig. När detta brev skrivs har vintern nått 

även våra breddgrader. Vi har fått ganska mycket snö och 
några minusgrader. Även i detta brev delar vi med oss av 
en hälsning från Rumänien med anledning av det arbete 
som skett i samband med jul. Denna högtid är ju en av de 
mer intensiva för församlingen. Vi känner tacksamhet till de 
pastorer vi samarbetar med och det 
arbete de lägger ner i de församlingar 
de leder. Vi har också fått en intressant 
uppdatering från våra vänner Lidia och 
Pawel omkring arbetet i Polen. Vi vill 
också skriva om den akuta situation 
som vi nåtts av som berör pastorsfrun 
i Moldavien, Svetlana. Läs mer om det 
längre fram i brevet. Vår förhoppning 
och bön är att vi tillsammans skall 
kunna hjälpa till med en lösning på 
det Igor skriver om. Inledningsvis vill vi 
också tacka för de gåvor vi fått ta emot under den gångna 
perioden. Tack också för förböner. Nu vill jag mycket kort 
dela några tankar från Guds ord. 

Nåd över allt förnuft…
Ja, så sjöng Nils F. Nygren i sin välkända och omtyckta 
andliga sång med samma namn. Sången inleds med föl-
jande textstrof: ”Nåd över allt förnuft, nåd över alla gränser, 
allting den överglänser, nåden som Herren ger”. Men vad är 
då Guds nåd och vad betyder den för dig och mig? Ja, för 
alla människor. Nåd förutsätter att det finns ett brott som 
behöver sonas. Det är här som evangeliets kraft också blir 
verklig. Guds nåd påtaglig, därför att i denna stund räcks 
oss nåd och hopp, i den stund den skyldige blir benådad. 
Nåd innebär att vi får något vi egentligen inte gjort oss 
förtjänta av.

Ord som kan hjälpa oss förstå nådens innebörd är ord 
som barmhärtigt bemötande, förbarmande och förlåtelse. 
Sett ur människans relation till Gud, är denna nåd oum-

bärlig. För att fullt ut kunna förstå Guds förlåtelse, behö-
ver vi också känna till den nåd som lyfter oss in i gudsge-
menskapen. Guds nåd blir som mest påtaglig när allt gått 
snett, när självaste livet gått sönder. Där blir nåden som 
störst. ”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. 
Guds gåva är det”, skriver Paulus i Efesierbrevet 2:8. Om 
vi knyter an till förra nyhetsbrevets undervisning, där vi 
talade om förlåtelsen, säger Jesus följande: ”Och förlåt 
oss våra skulder, såsom vi förlåter dem som står i skuld till 

oss.” Det Jesus säger är att Gud 
förlåter oss i samma utsträckning 
vi är villiga att förlåta andra. Kan-
ske är det så det är med både nå-
den och förlåtelsen att den i denna 
mening har en begränsning. Men 
att det ytterst är vi själva som helt 
och hållet avgör denna begräns-
ning. Guds förlåtelse är utan gräns, 
men om vi inte kan eller är villiga 
att förlåta, får det också konse-
kvenser. När vi inser vårt behov av 

förlåtelse, borde det ge oss kraft att förlåta, också i vår tur. 
Det är sant, det som Jesus säger, att vår förlåtelse skall 
vara utan gräns, likaså vår barmhärtighet. Guds nåd, är 
nåd över alla gränser, över allt förnuft. Den överglänser 
våra tillkortakommanden, men då vi är villiga att förlåta, 
bekänna vår skuld, vår synd, blir Guds nåd verklig och 
påtaglig i våra liv. I Romarbrevet 5:20-21 skriver Paulus: 
”Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men 
där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. 
Liksom synden regerade genom döden, så skulle också 
nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv ge-
nom Jesus Kristus, vår Herre.” Den som blivit benådad vet 
att inte göra om samma misstag igen. Den som undkom-
mit döden, vet livets värde. Jesus dog offerdöden för att 
vi skulle få liv och liv i övernog. Min bön är att Gud skall 
ge dig kraft, en kraft som övergår allt förnuft, att förlåta 
där så behövs. För där barmhärtighet, nåd och kärlek bor, 
där bor Gud. 
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Pastorsunderhåll
Ganska ofta skriver vi om det arbete de pastorer vi under-
stödjer står i. Denna gren, är som vi skrivit tidigare, en av 
de viktigare grenar missionen har. Med åren har vi mer och 
mer insett vikten och betydelsen av denna verksamhet. 
Genom dessa pastorers arbete kommer många människor 
inom hörhåll för evangeliet, då församlingen byggs upp 
genom undervisning och förkunnelse. Något som hade 
varit en omöjlighet om vi enbart arbetat från vårt kontor här 
i Sverige. Tackvare din gåva kan dessa pastorer fortsätta 
sitt angelägna arbete. 

En hälsning från Florin Popa
Som många av er redan känner till, stödjer vi Florin Popa i 
sin pastorstjänst. Han leder för närvarande tre församlingar 
utanför Oradea. Två av dem är i Tinca och den tredje i 
Spinus. Även i dessa församlingar har man gjort speciella 
jularrangemang. Under januari delade Florin med sig av en 
del av det som hände under julfirandet. Vi delar med oss 
av hans hälsning till oss:

I mitten av december arrangerade församlingen i 
Tinca ett evenemang i Kulturhuset här i Tinca. Det 
blev en fantastisk kväll. Många människor kom för att 
lyssna till julsångerna, men också till predikan. Vi hade 
flera grupper som spelade och sjöng under kvällen. 
Flera pastorer medverkade också med förkunnelse. 
Det blev en lyckad evangelisationssatsning. Då 
kvällen avslutades delade vi ut ett kontaktkort med 
adress till församlingen och ett bibelord.

I församlingen i Spinus firade vi julen med en 
högtid tillsammans med barnen i samhället. De 
flesta av barnen kommer från fattiga familjer som 
inte är troende. Många föräldrar fanns med på 
samlingen, för många var det första besöket. Vi 
hade ordnat ett specialanpassat program för dem, 
och en pastorskollega och vän till mig, Florin Ile, 
predikade. När samlingen var över bjöd vi på frukt 
och barnen fick en julklapp. Vi tror att denna satsning 
kommer bära andlig frukt och vi kommer att få se ett 
fantastiskt resultat.

I församlingen i Tinca har julen firats genom att vi 
lyckades samla in pengar till paket till barnen. Vilken 
glädje det var att se dem. Vi lyckades också få tag 
i ett parti med skor tillsammans med begagnade 
kläder som delades ut. 

Arbetet har nu påbörjats för att planera tillfällen 
då vi vill fortsätta evangelisera dessa platser. Det är 
bra med min familj, men jag har haft problem med 
mina njurar igen. Jag har, på min doktors inrådan, 
också lyckats gå ner ca 20 kg vilket är positivt med 
tanke på de problem jag har med mina njurar. Vi får 
se om denna förändring är positiv för mina njurar. 
Jag vill tillönska er alla ett välsignat 2018 där vi får 
se Herrens verk ha framgång.

    Florin Popa, Pastor

En hälsning från Polen
En av de pastorsfamiljer vi understödjer ekonomiskt är 
familjen Pawel & Lidia Nowakowscy som bor i Olesnica. 
Under många år har de rest med ett drama, vilket de fortfa-
rande också gör. Men sedan några år tillbaka leder de också 

Många männ-
iskor nåddes av 
julens budskap, 
både i ord, ton 
och genom prak-
tisk medmänsklig 
hjälp.

Julens budskap framförd genom ett drama.
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arbetet i Pingstförsamlingen i Olesnica. För en tid sedan 
fick vi en hälsning från dem där de skriver om sitt arbete. 

Kära vänner!
Skriver till er för att berätta om vårt arbete. Under 
2017 genomförde vi nio resor med dramat. Vi hade 
planerat fler, men några församlingar ställde av olika 
orsaker in eller flyttade fram datumet. Vid varje tillfälle 
vi spelat dramat har Gud bekräftat sitt ord med att 
vi fått bedja med många människor till frälsning 
och tro. Den organisation, som är ytterst ansvarigt 
för dramat, har under detta år gett oss nytt material 
att arbeta med, så en del tid har gått åt att arbeta 
igenom detta material. En del nya berättelser som 
dramatiseras har behövt anpassas till polska och 
detta är något vi arbetat intensivt med. 

Församlingsarbetet går också bra. Vi ser att nya 
människor besöker våra gudstjänster och vi är glada 
och tacksamma för detta. Pawel är fullt engagerad i 
detta arbete och predikar och besöker människor på 
regelbunden basis. Speciellt de äldre i församlingen 
som av olika anledningar inte kan besöka gudstjänster 
så ofta. I egenskap av pastorsfru är jag engagerad 
i arbetet bland kvinnorna. En gång i kvartalet 
arrangerar jag kvinnofrukostar eller middagar. Vi 
genomförde den senaste för bara någon vecka 
sedan. Då kom det 190 kvinnor. Dessa samlingar 
har blivit till ett välkänt inslag för kvinnorna här i 
Olesnica. Herren har verkligen välsignat oss med ett 
fantastiskt verktyg. Vi möts i en restaurang med en 
behaglig atmosfär och äter tillsammans. Vi bjuder in 
en sångare och jag, Lidia, undervisar från Guds ord. 
Vid det senaste mötet talade jag över ämnet själslig 
smärta och förlåtelse. Samlingen varade i tre timmar 
och översteg allas förväntningar. De flesta kvinnorna 
är inte kyrkvana och de tar med sig sina väninnor, 
vilket skapat ett angenämnt problem för oss. Lokalen 
räcker inte längre till. Vi måste leta efter en större 
lokal. Men detta är ju ett positivt problem, som vi 
hoppas kunna lösa.

Så här mot årets slut vill vi rikta ett tack till er för 
er kärlek och för det ekonomiska underhåll vi får ta 
emot. Det hjälper oss att fortsätta detta arbete och 
gör att vi inte behöver oroa oss för ekonomin. Det är 
sant att vi ibland kämpar med det ekonomiska, men 
vi känner oss trygga då vi vet att det finns någon som 
bryr sig om oss. Detta skapar en trygghet för oss, 
då vi vet att Gud sörjer för våra behov.

    Må Herren välsigna Er i överflöd
    Pawel, Lidia Oliwia och Natan

Det är alltid glädjande att få ta del av dessa hälsningar. Att 
veta att Guds ord når framgång genom deras arbete fyller 
oss med tacksamhet. Att som paret Nowakowscy arbeta 
med evangelium i ett av Europas tuffaste andliga klimat, 
är en utmaning. Vi är därför angelägna att kunna fortsätta 
detta arbete. De gör, tillsammans med andra pastorer, en 
fantastisk och beundransvärd insats för evangeliets sak. 
Tack för din insats i förbön och ekonomiskt stöd. Känner 
du att du skulle vilja stödja denna gren genom en månat-
lig gåva? Möjligheten till ett regelbundet givande finns då 
genom att ge sin gåva via autogiro.

Samtal pågår. Samtal om livet och tron. Att samlas på 
detta sätt bygger broar mellan olika människor. Här kan 
en levande tro på Jesus som världens frälsare slå rot.
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Månadens projekt
För någon vecka sedan fick vi ett brev från Igor I Molda-
vien, där han beskrev en akut situation som gäller hans fru 
Svetlana. Vi vädjar om hjälp genom detta brev. Men först lite 
bakgrundsfakta. Sedan några år tillbaka har vi känt till den 
situation som finns runt Svetlanas tandhälsa. Hon har haft 
svåra tandproblem. Detta resulterade i att vi för två år sedan 
lät makarna besöka en tandläkare i Oradea, Rumänien. 
Utifrån de förutsättningar som fanns då, gjorde han ett bra 
arbete. Men då hennes situation redan då var svår, visade 
det sig nu att problemen fortsatt. Nu har situationen blivit 
akut. Efter en vecka med svårt tandvärk och att  en tand 
fallit ur lät de besöka en tandläkare. Igor skriver följande:

Kära vänner!
Jag skriver till er med anledning av att min fru åter 
igen börjat få problem med sina tänder. Efter en 
vecka med tandvärk beslutade vi oss för att besöka 
tandläkaren. Det som framkom vi detta besök är inte 
några positiva nyheter. Svetlana kommer att behöva 
dra ut samtliga tänder i ena käken och ersätta de 
gamla med nya tänder. Efter år av problem har vi 
nu hamnat i detta svåra läge. Trots mycket lidande 
och stora kostnader har problemen inte försvunnit. 
För närvarande är Svetlana utan tänder i överkäken. 
Hon får sprutor mot den svåra infektion som drabbat 
tandkött och käkben. 

Tandläkaren menar att situationen kan räddas 
om inflammationen kan hävas och nya tänder sätts 
in. Kostnaden för denna behandling är beräknad till 
ca 20 000 kronor. För mig är detta en katastrof som 
drabbat mig, men än värre är det för min fru. Än en 
gång måste hon genomlida dessa svårigheter. Hon 
säger nu att hon vill, en gång för alla, komma till rätta 
med sina tandproblem. 

Om det är möjligt, vädjar vi än en gång om hjälp. 
Jag vill se min fru le och vara frisk. Nu gråter hon 
varje dag och har svårt att sova på grund av sin svåra 
tandvärk. Än en gång, tack för er hjälp.

    Igor Lazar, make

I en akut situation som denna, vill vi göra vad vi kan för att 
stötta både Igor och Svetlana. Det belopp Igor nämner, 20 
000 kronor, kan de inte betala, då de pengarna inte finns. 
Detta belopp täcker kostnaden för de sprutor hon fått samt 
de nio tandimplantat som skall sättas in i överkäken. Han 
vädjar därför till oss om hjälp. Igor skriver att han är villig 
att sälja sin bil för att beskosta denna behandling, men jag 
har sagt att det inte är en önskvärd lösning. Vi vill försöka 
hjälpa dem på annat sätt. Därför skriver vi om detta här. 
Tillsammans tror vi att det är det möjligt att samla in denna 
summa, kanske lite mer. Det finns en mindre summa i vår 
pott för tandvård, men den täcker inte hela behovet. Ser du 
möjlighet att ge en gåva, är vi å Svetlana och Igors vägnar 
mycket tacksamma.   

Avslutning
Tack för att du tog dig tid att läsa brevet. Vi är medvetna 
om att brevskörden kan vara stor och det finns mycket 
behjärtansvärt att stödja. Vi känner tacksamhet att du finns 
med i FTM-Missions arbete i Östeuropa.  I kommande brev 
kommer vi skriva om fler behjärtansvärda behov. Den nöd vi 
möter är både påtaglig och verklig. Därför är vi tacksamma 
att vi kan erbjuda hjälp till några av alla de behov som når 
oss. Tack för ditt stöd, både i förbön och genom gåvor. 
Guds rika välsignelse önskar vi dig!

Lidia är ansvarig för 
dessa evenemang 
som samlar bort 
emot 200 kvinnor 
från olika trosinrikt-
ningar. Något som 
är ganska unikt för 


