
Guds frid!

Tranås den 10 december 2018

Ä
nnu ett år har snart passerat och det känns 
lika märkligt varje gång.  Vi är nu i mitten av 
december och om bara några dagar kom-
mer vi att fira ännu en jul. Men ännu en liten 

tid går vi i väntans tid, då vi fortfarande är i adventstid. 
Inledningsvis vill jag med anledning av advent dela 
några tankar med dig. Advent, som kommer av lati-
nets adventus, betyder ankomst. I detta fall Herrens 
ankomst. Adventstid betyder således att vi väntar på 
Herrens ankomst. Traditionen bjuder att Advent är en 
tid av fasta, förberedelse och väntan inför firandet av 
Jesu födelse. Vårt förhållande till väntan är ganska 
intressant. Senast för någon dag sedan blev jag på-
mind om detta då jag behövde ringa ett samtal till min 
ögonläkare. Först fick jag vänta i luren, sedan fick jag 
vänta på ett de skulle ringa tillbaka. Att vänta kan vara 
både svårt och lätt. I vårt ”uppkopplade” samhälle där 
snabba kommunikationer är en del av vår vardag blir 
väntan ibland ett problem. Vi vill se resultat direkt, ha 
svar direkt. Vi blir lätt otåliga om svar uteblir eller vi 
får vänta på dem. 

Vad det än är vi väntar på, kan väntan ibland bli 
svår att hantera. Samtidigt kan väntan också berika 
våra liv. All väntan är inte av ondo. Väntan skapar 
tillit. I Jakobs brev 5 kan vi läsa: ”Ha därför tålamod, 
bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt 
väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höst-
regn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era 
hjärtan, för Herrens ankomst är nära.” (v 8-9). Här 
kopplas väntan till sådd och skörd. Efter att sådden 
kommit i jorden infaller en tid av väntan. Väntan krä-
ver alltså tålamod, ibland också uthållighet. Ibland är 
Guds svar att vi skall vänta. Därför får vi inte ge upp i 
vår väntan. Bibelordet uppmanar oss ”styrk era hjär-
tan” att vi inte skall misströsta när väntan blir lång 
och kanske svår. Om väntan blir lång infinner sig 
lätt håglöshet och apati. Därför kan den som väntar 

behöva vår tröst. Den kristna tron erbjuder männis-
kan ett hopp som bär genom håglöshet och misstro, 
som bär upp och som skänker hopp.

Ytterst väntar vi alla på Kristi synliga ankomst i 
den här världen. Denna väntan är en slags ”uppskju-
ten” väntan där väntetiden inte är helt känd. Men en 
dag, då allt blir uppenbarat ska vi få möta Jesus, 
nära och kära i en värld bortom den för ögat uppen-
bara. Då är vår väntan över. Vilken dag det skall bli! 
Men medan vi väntar på att detta skall ske, får vi 
leva för Herren och göra hans vilja känd. Julens bud-
skap om frid och fred, hopp och frälsning behövs i 
en tidvis ganska mörk och kall värld. Låt tiden kring 
advent och juletid få bli en stund då vi kanske lite 
extra tar till oss bibelns budskap att världens frälsare 
föddes och blev människa.

Rumänien – Löftenas Barn
Som många känner till stödjer vi flera olika sam-
manhang i området kring Oradea. En av dessa är 
organisationen Löftenas Barn. Organisationen arbe-
tar för att främja de unga romerna med bland annat 
läxhjälp och andra aktiviteter som sång och musik. 
Romernas situation berör oss fortfarande och vi vill, 
så gott vi kan, stödja goda insatser i Rumänien som 
främjar romernas rätt och som lyfter dem ur sin svåra 
sociala situation. Här tror vi att Löftenas Barn gör en 
god insats med de resurser man förfogar över.  Under 
hösten har man samarbetat med flera grupper med 
studenter som kommit för att hjälpa till. För oss är 
det angeläget att detta arbete kan få fortsätta. Vårt 
bidrag möjliggör för dessa barn att kunna komma 
till de olika aktiviteter som organisationen erbjuder. 
Den kanske viktigaste är möjligheten att få stöd i 
sitt skolarbete. För många av barnen är det svårt att 
hänga med i skolans undervisning och det gör att 
många slutar. För många är det extra svårt, då deras 
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föräldrar saknar skolgång och varken kan läsa eller 
skriva. Här gör Löftenas Barn en stor insats som gör 
skillnad. Den kristna bekännelsen, där man också 
ger dessa barn en tydlig kristen grund att bygga sitt 
liv på, är i kombination med det sociala arbetet en 
framgång. Genom att lära barnen hela psalmer eller 
kapitel utantill, bidrar det till en stark kristen fostran 
som ger bibelordet från Ords. 22:6 ”vänj den unge vid 
den väg han bör vandra, så viker han ej av därifrån 
då han blir gammal” en djupare innebörd. Vi känner 
tacksamhet för det arbete som Sami tillsammans med 
sina medarbetare lägger ner. Tack för din gåva till stöd 
för Löftenas Barn.

Moldavien
Vintern har kommit till Moldavien och julen närmar 
sig också för våra moldaviska vänner. Före december 
månads utdelning av matpaket har vi varje månad 
delat ut ett mindre antal matpaket. Inför julen har vi 
valt att kalla dem för julpaket. Vi vet sedan tidigare 
vad dessa paket innebär och vilken betydelse de bär 
med sig. Det handlar inte bara om det fysiska, även 
om det är betydelsefullt och viktigt. Dessa paket bär 
så mycket mer med sig. De kommer med hopp, med 
kärlek och med vetskapen att den som tar emot det 
inte är bortglömd. På julafton kommer man att dela 
ut merparten av paketen. Både i samband med guds-
tjänster men också vid hembesök till de som inte kan 
komma till möteslokalen. Pastor Igor delar med sig 
av följande vittnesbörd. 

När matpaketen öppnar dörren för evangeliet
Matpaketen har blivit den främsta källan till 
överlevnad för många familjer i Glodeni. När 
vi delade ut matpaket i november såg vi då vi 
besökte flera fattiga familjer bristen på mat, brist 
på hygien och hur många kämpade för att i sina 
hem både leva och överleva. Många vi besökte 
beklagade sig över sitt liv och sin situation. Vi 
märker hur vårt besök blir till en fest. De tackar 
Gud för alla de människor som gör deras liv 
lättare. Jag vill dela några av de vittnesbörd jag 
mött. En man vid namn Victor Sirocov säger: ”Om 
ni inte fanns, skulle mitt liv vara meningslöst. Jag 
har varit förlamad i många år och det är bara ni 
som besöker mig och ger mig mat att äta.” Detta 
sade han under tårar. En ung kvinna som varit 
med om en svår bilolycka och har genomgått 
många svåra skalloperationer som mentalt gett 
henne åldern av ett hjälplöst barn säger: ”Jag 
gråter glädjetårar varje gång ni kommer och 
besöker mig och har med er en matkasse. Den 
här veckan har jag inte haft något att äta, men nu 
är ni här”. Det här är den verklighet som många 
lever under här i Glodeni. Nu har vintern redan 
kommit och det är kallt. Många har varken värme i 
sin bostad eller mat att äta. Matpaketen blir därför 
mycket viktiga och är prioriterade. Må Herren 

Löftenas Barn bärs upp av många frivilliga krafter. 
Dessa är en viktig del i arbetets framgång. 

Viktor som Igor skriver om har vi besökt många 
gånger under årens lopp.

På grund av en svår bilolycka förändrades livet för 
den här unga mamman. 

Vladimir känner vi sedan 
tidigare brev då vi 

kommer hjälpa honom 
med en protes. Han får 

också del av matpaketen.
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välsigna er för allt ni gör för dessa människor. 
Tack för att ni hjälper dessa fattiga människor 
genom dessa matpaket. Tackvare dessa behöver 
de inte svälta.
    Med kärlek
    Igor Lazar, pastor

Jag kan bara bekräfta det som pastor Igor skriver. 
Situationen för många människor är mycket svår. Vin-
tern gör det ännu svårare att kunna överleva. Många 
kämpar en ojämn kamp som är mycket svår att ta sig 
ur. Den här julen vill makarna försöka dela ut närmare 
60 julpaket. Det är en stor insats för dem att klara av 
att hantera. Men uppgiften är lika betydelsefull och 
viktig som den är arbetsam. Din insats genom att ge 
till detta ändamål är oerhört betydelsefull och viktig. 
Tack för din insats! 

Rumänien – Florin Popa
Det är mycket glädjande när man får hälsningar där 
man ser att Guds rike utbreds. En av de viktigaste 
”signalerna” för om en församling är sund i sin lära och 
sitt sätt att nå människor, är att den håller regelbundna 
dopförrättningar. Därför är det oerhört glädjande när 
man får ta emot hälsningar från missionsfältet där man 
får läsa om just detta. Florin Popa skriver följande i 
sin hälsning.

Den senaste månaden har varit framgångsrik, 
Gud har välsignat arbetet. Under förra mån-
aden arrangerade församlingen ett speciellt 
ungdomsmöte här i Tinca. Vi fick en fantastisk 
t id t i l lsammans med de kr ingl iggande 
församlingarnas ungdomar. Vid det här tillfället 
var tacksamheten stor för den ljudanläggning 
du var här och installerade. Den fungerade 
mycket bra och tjänade ändamålet väl. Det är 
stor skillnad från den tidigare anläggningen. Vi 
är mycket tacksamma för ljudanläggningen. Som 
gäst hade vi en grupp av ungdomar som ledde 
oss i lovsång. Förkunnelsen av Guds ord gjordes 
av en pastor från Oradea. 

Den 25e november hade vi dopförrättning. Tre 
personer hade beslutat sig för att följa Jesus 
genom dop i vatten. Alla kommer från icke 
troende sammanhang. De är nu medlemmar och 
gläds över sin nyfunna tro, och vi gläds med dem.  
De är i åldrarna 17, 19 och 43. Vilken välsignelse 
detta blev för församlingen så här mot slutet av 
året. Vid dopförrättningen hade många nyfikna 
besökare. Detta ger oss hopp om en utökning 
av församlingen. Den 21 december kommer vi 
ha en stor evangelisk satsning här i kulturhuset 
med sång och musik med julens sånger som 
tema.  Tack för att ni stödjer det evangeliska 
arbetet här i Tinca.

    Florin Popa
    Pastor

Matpaketen når också familjer med många barn. 

Glädjen och tacksamheten över att få döpa 
människor till Jesu efterföljd är stor.

En grupp av ungdomar som deltog i gudstjänsterna.
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Gåvobevis
Vi vill påminna om våra gåvobevis. 
Även denna månad går det bra att 
beställa. De är en utmärkt julklapp 
att ge bort. Använd dig av talong-
en ”julklappstips” som vi skickade 
med i förra brevet. Är du ute i sista 
minuten, eller saknar pappret kan 
du skicka ett e-postmeddelande 
om vilka gåvobevis du vill ha och 
vart dessa skall skickas. Glöm inte 
att sätta in beloppet på vårt bankgiro 233-2393. Det 
går även att Swisha, men då måste du höra av dig 
med övrig information, så vi vet vart vi skall skicka 
gåvobeviset. Vi tackar på förhand för din gåva.

Julgåva
Till dig som kanske inte önskar använda dig av gå-
vobevisen som ett sätt att stödja missionens arbete, 
vill vi påminna om att vi tacksamt tar emot en julgåva 
i traditionell mening. 

Avslutning
Då har vi kommit till avslutningen på detta nyhetsbrev. 
Julen står ju för dörren och det är mycket som skall 
förberedas. Vi vill rikta ett tack till dig som stått med 
oss under året och vår bön och förhoppning är att du 
vill finnas med också under nästa år. Med dessa rader 
vill vi önska er alla en riktigt god och välsignad jul och 
ett gott nytt år. Vi ser med förväntan fram emot vad 
Gud har tänkt för nästa år. 

Med tacksamhet

  

Ge din gåva med mobiltelefonen
Nu kan du ge din gåva direkt med din smarta 
telefon via SWISH. I den senaste versionen av 
Swish finns möjlighet att med din mobiltelefon 
scanna en QR-kod.

Gör så här:
1.  Öppna SWISH-appen.
2.  Välj betala.
3.  I övre delen av skär-

men finns en kame-
raikon, dra i pilens 
riktning, nedåt. Ett 
fönster öppnas.

4.  Rikta telefonen mot  
QR-koden.

5.  Välj belopp, ändamål går att ändra.

Ungdomar medverkade med olika musikinslag och 
ledde också lovsången under mötena som hölls 

för ungdomar.

Gudstjänsterna var välbesökta, många nyfikna 
hade sökt sig till gudstjänsterna.


