
Bäste medarbetare!

Tranås den 11 februari 2019

Å
ret är fortfarande nytt. Vi befinner oss mitt i den 
svenska vintern och Sverige är i det närmaste 
helt täckt av snö. Ännu en tid håller vintern sitt 
grepp över vårt avlånga land. När detta brev 

skrivs snöar det utanför mitt fönster, men jag kan se en 
tydlig skillnad och det är att det fortfarande är ljust även att 
det är sen eftermiddag. Det betyder att det har vänt och att 
ljuset är på väg tillbaka. Vi välkomnar detta ljus som betyder 
så mycket för oss. Så här inledningsvis vill vi, som vi gjort 
så många gånger tidigare, välsigna dig i rikligt mått. Du är 
betydelsefull och spelar en viktig roll i missionens arbete. 
Tack för vad du gör för missionen och det arbete vi står 
i. Ditt engagemang i förbön och genom gåvor betyder att 
arbetet kan fortsätta.  Detta brev blir något kortare än vad 
det brukar vara, men vi kommer igen med ett längre ny-
hetsbrev nästa månad. Vi skriver om vårt nyhetsbrev längre 
fram i detta brev. Men först några tankar från Guds ord. 

Missionsbefallningen – gå därför ut!
Den kristna kyrkan har ett gemensamt uppdrag. Av Herren 
själv har vi gjorts till medarbetare i Guds rike. De välkända 
orden från Matteus 28 som kallas för missionsbefallningen 
är lika aktuella idag som då. I dessa sista verser finner vi 
fyra viktiga sanningar som Jesus påminner sina lärjungar 
om innan han lämnar dem. Dessa Jesu ord blir en viktig 
påminnelse för oss idag. Uppdraget är på inget vis slutfört. 
Det Jesus påminner om är följande. 1. Att lärjungarna stod 
under hans auktoritet. Jesus säger, ”Åt mig har getts all 
makt i himmelen och på jorden”. Jesus sitter fortfarande på 
tronen och hans makt över himmel och jord är fullkomlig. 
Lärjungarna stod under hans auktoritet. Som troende har 
vi lagt vårt liv under Jesu auktoritet. Med Paulus ord: ”Nu 
lever inte längre jag utan Kristus lever i mig” (Gal 2:20) blir 
detta än tydligare. När vi ser ut över vår värld är det lätt att 
oron griper om oss. Men vi skall fästa vår blick på Jesus! 
Trons upphovsman och fullkomnare. Han har en plan och 
den planen har evigheten som mål. Vi behöver inte känna 
oro inför vår framtid. Guds plan står fast. 2. Det andra Je-
sus säger är att lärjungarna skulle vinna fler lärjungar. Det 
finns inget högre mål än att vinna människor för evigheten. 
Guds ord måste föras ut till alla folk och stammar innan 
Jesus kommer tillbaka. Med denna sanning för ögonen 
fortsätter Jesus att påminna sina lärjungar. 3. I uppdraget 
att vinna människor för Guds rike säger Jesus att förkun-
nelsen, dopet i vatten, är en del av uppdraget. Jesu egna 

ord lyder: ”döp dem i Faderns och Sonens och den heliga 
Andens namn”. Tillhörigheten är oerhört central. Här fyller 
Guds församling en betydelsefull funktion. Församlingen 
är central och viktig för varje troende. Församlingen är en 
kraftkälla för varje troende. Ur denna källa hämtar varje 
troende sin andliga föda. Vi döps in i Guds rike, men också 
in i församlingen – vårt andliga hem. 4. Jag skall alltid vara 
med er. Det sista som Jesus påminner sina lärjungar om 
är att han aldrig skall överge dem. Denna sanning håller än 
idag. Vad vi än möter eller går igenom finns Jesus vid vår 
sida. Vilken tröst och vilken rikedom. Gud vill använda oss, 
var och en efter sin gåva och förmåga. Missionsbefallningen 
är en kallelse till allt Guds folk. Gå därför i den kraft Gud 
lagt ner i ditt liv och gör människor till lärjungar.

Valentina – en kort uppdatering
I förra nyhetsbrevet berättade vi om Valentina som bor i 
Glodeni, Moldavien. För er som följer missionens arbete vet 
att vi under vårt besök i Moldavien i april förra året mötte Va-
lentina för första gången. Vi mötte då en mycket sjuk kvinna. 
Vi greps av hennes situation och ordnade så att hon kunde 
komma under behandling för sin underlivscancer. Sedan i 
höstas har hon fått cellgiftsbehandling. Men för någon tid 
sedan fick vi veta att cellgiftsbehandlingen avbrutits, då 
Valentinas allmäntillstånd inte medgav fortsatt behandling. 
Detta medförde att Valentina drabbades av svåra smärtor. 
Förra månaden gjorde vi ett upprop till förmån för Valentina 
och hennes situation. Vi känner tacksamhet för det fina 
gensvar som vi fått. Detta gensvar innebär att vi under en 

Valentina i mitten tillsammans med familjen. Hennes 
yngre dotter håller medicinen i sin hand.
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överskådlig tid kan fortsätta ge Valentina den medicin hon 
behöver. Alla som lever med kronisk eller svår smärta vet 
hur svårt det är. Att få lindring från det som gör ont är en 
stor lättnad. Genom pastor Igor ser vi till att Valentina får 
sin medicin uthämtad. Enligt den information vi fått, då hon 
nu är så gott som fri från smärta, är att hon kan fokusera 
på att äta och gå upp i vikt. Detta är nödvändigt för att 
kunna återuppta cellgiftsbehandlingen. Medicinerna hjälper 
också till att stabilisera hennes allmäntillstånd. Vi fortsätter 
att följa Valentina och vår bön är att hon skall bli så pass 
stark att hennes cellgiftsbehandling kan återupptas. Än en 
gång tack för din insats. 

Protes till Vladimir Cartauz
En annan person vi 
nämnde om lite kort i 
förra brevet var Vladi-
mir. Han är en man i 35 
årsåldern som också 
bor i Glodeni, Molda-
vien. Han är gift och har 
flera barn. För ett par 
år sedan förändrades 
hans liv markant, då 
han på grund av dålig 
blodcirkulation tvinga-
des att amputera sitt 
ena ben. Sedan dess 
har hans liv varit svårt 
och han har tvingats 
flytta ifrån sin familj, 
då han inte ville ligga 
dem till last. Han hade 
dessutom svårt att ta 
sig till och från familjens 
lägenhet som ligger 
flera våningar upp i ett 
hyreshus. Nu bor han i en marklägenhet nära kyrkan. Så 
ofta han kan besöker han gudstjänsterna. För en tid sedan 
tog han emot Jesus.  Pastor Igor besöker honom så ofta 
det går och Vladimir är mycket tacksam för dessa besök, 
då det är svårt att röra sig ute i snön. Hans handikapp gör 
att han blir isolerad. Vi vet att hans situation kan förändras 
om han kan bli hjälpt. Det har varje sådant fall bevisat för 
oss under de år vi hjälpt människor som förlorat en arm 
eller ett ben. Alla de människor vi hjälpt, kan efter att de 
fått en protes, leva ett självständigt liv, komma i arbete eller 
studera och inte längre vara en belastning varken för familj 
eller samhälle. Vi tror att detta är sant även för Vladimir. 
Vi har förstått av hälsningar vi fått ifrån Igor, att Vladimir 
ser fram emot att komma ur sin situation och lära sig gå 
med sin protes. Också vi är måna om att vi så snabbt det 
går kan komma igång. För Vladimir innebär det en resa 
till Oradea, rumänien vilket utgör en stor påfrestning på 
honom. Vi vill därför avvakta något, inte minst för att det 
skall bli lite varmare väder. Vi håller oss uppdaterade om 
hans situation och kommer att återkomma med information 
när den finns tillgänglig.

Våra nyhetsbrev
FTM-Missions nyhetsbrev har under många år sett ungefär 
likadana ut. De har skrivits på vårt brevpapper och utfor-
mats som ett brev. Det har varit ungefär lika långt, ca 4 
sidor, fördelade på två blad. I olika omgångar har vi funderat 

på hur våra brev skall utformas. Under åren har vi förstått 
att många uppskattat detta format. Men under senare tid 
har vi stött på lite tekniska problem under produktionen av 
breven som vi gör här på vårt kontor. 

För att få brevet till din brevlåda, ligger det ganska 
mycket arbete bakom. Ur ett kostnadsperspektiv har vi 
också konstaterat att de förmånliga priser som vi under 
många år haft, på både papper och kuvert, inte längre 
är möjliga. Därför vore det bästa om vi kunde komma 
ifrån dessa löpande kostnader. Vi har därför beslutat att 
vi skall förändra utseendet på våra nyhetsbrev. Vi hoppas 
att detta skall kunna fungera till nästa månads utskick. 
Det blir ett vikt A3 med en bilagd BG-talong som man får 
riva av. Om du inte använder dig av talongen, är den bara 
att bortse ifrån. Vi kan i fortsättningen inte plocka bort 
talongen, då den sitter ”fast” i själva nyhetsbladet. Vi hop-
pas att denna förändring skall upplevas som positiv av 
dig. Den nya hanteringen kommer också föenkla för oss.
Till dig som bor utanför Sverige, kommer nyhetsbrevet 
även fortsättningsvis att komma i ett kuvert. Får du vårt 
nyhetsbrev på e-post, innebär det inga större skillnader, 
annat än ett något förändrat utseende.

Fast givartjänst
Med jämna mellanrum skriver vi om möjligheten att ge gåva 
via fast givartjänst, som är en möjlighet att ge sin gåva 
via autogiro. Överföringen sker då automatiskt vid varje 
månads sista bankdag. Det är ett smidigt sätt att ge sin 
gåva. Vi skickar gärna information om du inte har kvar den 
information vi skickat med i tidigare brev. Det går också att 
anmäla sig via vår hemsida. Ring oss eller skicka ett brev, 
eller skicka ett e-postmeddelande till oss.

Månadens projekt
Under förra året gjorde vi ett upprop till förmån för Vladi-
mirs protes. Vi vill nu göra ytterligare ett sådant upprop. 
Kostnaden för en protes i ett basutförande kostar ca 30 
000 kronor. Vi önskar ge Vladimir en bra protes, som ger 
styrka och varaktighet för att han skall kunna vara aktiv 
hela dagen. För att nå insamlingsmålet på ca 55-60 000 
kronor, behöver vi samla in ytterligare 30 000 kronor. Då 
kommer pengarna att räcka till en protes, samt täcka de 
kringkostnader som finns; resa, mat och uppehälle i Oradea 
under 14 dagar. Å Vladimirs vägnar riktar vi ett tack till dig 
som är med och bidrar. Vi återkommer med en uppdatering 
omkring Vladimir när vi närmar oss avresa och behandling. 
Tack för din insats!

Avslutning
Då har vi nått avslutningen på detta brev. Tack för att du 
tog dig tid att läsa det. När vi hörs nästa månad kommer 
brevet att se lite annorlunda ut, men vi hoppas att det kom-
mer upplevas som positivt. Har du ett böneämne, känn stor 
frihet att höra av dig, så hjälper vi dig att dra i bönelinan. 
Gud är trofast och hans nåd vara och bevarar oss. Än en 
gång tack för din insats.


