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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Bageriet nu driftsatt!

Strax innan julhelgen togs det nya bageriet i drift, på bilderna syns den nya bakugnen med tillhörande jässkåp.
Församlingen är mycket tacksam för den insats som gjorts. Nu kommer fler människor få dagligt bröd.
Tranås den 10 Januari 2011

Guds frid!

F

rån FTM-Mission vill vi i detta årets första brev
inleda med några ord från Petrus första brev.
Där Petrus skriver följande i det första kapitlet:
”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och fader. I
sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett
levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de
döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller
vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt
beskyddar er genom tron fram till den frälsning som
finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.” Petrus
talar här om två saker jag vill lyfta fram inledningsvis.
Det första är att vi har fötts [på nytt] till ett levande
hopp, genom Jesu Kristi död och uppståndelse. Det
är fantastiskt att få tillhöra Jesus och vara en del av
det hopp han förmedlat. Men det är också så att vi
genom det arbete vi tillsammans utför också kallats
till att förmedla detta hopp till våra medmänniskor.
Genom din och mångas insats har detta levande hopp
kunnat predikas och genom praktisk handling komma
många människor till del. Det andra Petrus skriver om
är Guds beskydd. Som Guds barn är vi inneslutna i
Guds beskydd, alltid. Det är en fantastisk förmån att
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få räkna med hans beskydd vilket också innebär Jesu
blods beskydd mitt i våra vardagsbestyr.
Som sagt, vi har nu inlett ett nytt år och jag anar
att jag skrivit något liknande i tidigare januaribrev;
att det första brevet alltid är speciellt på det viset att
ett helt år ligger framför. Ett oskrivet blad som skall
fyllas med innehåll av olika slag. Vi hoppas och tror
att 2011 kommer bli ett bra och intressant år för missionen. I detta brev vill vi försöka blicka framåt och
dela något av vad vi hoppas för 2011.

Republiken Moldavien

Det är med stor tacksamhet vi blickar tillbaka på det
projekt som startades i juli förra året. Ingen av oss
kunde då ana vad detta steg i tro skulle innebära.
Som jag tidigare berättat, har Moldavien funnits i
mina tankar under flera års tid. Av olika orsaker blev
inte resan av förrän i juni förra året. Även om vi under
dessa år fått oss berättat om detta projekt blev mitt
besök där en bekräftelse på att vi som mission faktiskt
kunde innebära någonting positivt för församlingen
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Julpaketen blev mycket
uppskattade. Tacksamheten och glädjen var stor.
Många hade inte någonting äta inför julen och
det nya året.
Vetskapen om att fler människor nu kommer få dagligt
bröd är oerhört tillfredställande. Planen är att, så snart
tillfälle ges, åter igen få besöka församlingen och med
egna ögon får se den förändring som tagit form. För
församlingen innebär också denna förändring ökade
omkostnader eftersom produktionen av bröd nu
kommer öka. När vi så, framåt vårkanten, besöker
församlingen vill vi tillsammans med Igor samtala om
på vilket sätt vi fortsättningsvis kan stötta dem. Som
organisation tror vi att vi också fortsättningsvis kan
betyda en positiv förändring, inte minst för församlingen och dess inverkan på staden och dess invånare.
Vi tror också att samarbeta med lokala församlingar
är en av nycklarna för att de projekt vi gör skall bli
framgångsrika.
För oss känns det viktigt att stötta där det finns
störst behov. Genom samtal med Igor vet vi att det
finns områden där församlingen vill växa. Vi hoppas
kunna återkomma under året till vad detta rent konkret innebär. Men innan vi går in i nya projekt tillsammans med församlingen vill vi se till så att denna del
av projektet får en bra fortsättning. I väntan på hur
vi går vidare förmedlas de pengar som kommer in
till Moldavien naturligtvis vidare dit. Behoven är som
sagt stora.

och det projekt de engagerat sig och staden Glodeni
i. När jag nu skriver dessa rader, i början av januari,
har vi kunnat slutföra de åtaganden vi gick in i. Bageriet har genomgått en, med Moldaviska mått mätt,
grundlig renovering. Det är med stor förväntan vi nu
ser fram emot vad det praktiska resultatet kommer
att bli. Under nyårshelgen hade jag kontakt med Igor
och han berättade då att man bakat de första bröden i bageriets nya utrustning. Från församlingens
sida är man mycket tacksamma för den insats som
gjorts. Den nya utrustningen kommer möjliggöra för
församlingen att dela ut bröd till många fler. Igor berättade också att de matpaket som kunde delas ut
blev mycket uppskattade. Tacksamheten var förstås
stor, då dessa familjer har mycket små möjligheter att
kunna köpa sig någonting extra inför julen. Tack för
din insats! Fick en sista minuten hälsning från Igor, du
kan läsa den här nedan.
Kära vänner,
Skickar bilder över nya installationen och på
utdelningen av julpaket. Alla är mycket glada
och tackar för allt ni har gjort för oss. Stort
tack även för brevet. Vi önskar er ett nytt år
välsignat av Gud.
Ventilationssystemet från ugnen har vi
kopplat ihop med det övriga ventilationssystemet i huset. Ugnen är testad och vi
har redan smakat det nybakta brödet. Ära
till Herren! Vi känner oss nöjda med renoveringen och det sätt Herren har hjälpt oss.
Människor är glada över de gåvor de har fått
ta emot. Många har också vittnat att de inte
hade haft något att möta det nya året med.
Men Gud har gripit in och mött dem genom
dessa paket. Alla tackar av hela hjärtat för
det stöd de fick just till jul och nyår.

Polen

Under många år har missionens arbete riktat sig till
Rumänien och de stora behov vi kunnat se funnits
där. Vi kan alltjämt se att det behöver göras insatser
också fortsättningsvis. Men under vårt besök i Polen
i samband med pastorskonferensen i maj månad
påmindes vi om de stora insatser missionen gjort för
det polska folket under framför allt 80 och 90-talen.
Allt sedan konferensen har därför Polen funnits i mina
tankar. Eftersom det gått mer än 10 år sedan vi aktivt
gjort några missionsinsatser i Polen, bortsett från de
pastorer vi regelbundet stöttat, finns det en tanke att
under detta år göra en resa till Polen för att informera
oss om hur situationen är idag. Och om det finns
områden vi kan stötta.

Broderligen, Igor
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Ekonomiskt underhåll till pastorer

rer stöter vi på saker som väderförändringar,
förändringar i våra kroppar, lagförändringar och
ibland förändringar i det rådande modet. Men
Gud förblir densamme; trofast, vår försörjare,
vårt skydd och ibland vår sista utväg. All ära
till Honom!
Under den gångna perioden har vi genomfört några olika saker. När jag skriver dessa
rader är förberedelserna inför julen i full gång.
Barnen har målat planscher med bibliska julmotiv, vi har övat för julkonserten och vårt juldrama. En av dagarna fick vi sorgebud. En av
flickorna, Rozi Varga som bott i flickhemmet,
som lidit av cancer fick en av dessa dagar
hembud.
Vid firandet av St. Nicholas delade vi ut
skor till några fattiga vuxna som hjälpt oss
klyva den ved vi fick efter att vi rivit en gammal byggnad. Påföljande dag firade vi min
bror Samis 50-års dag.
Vi har också haft besök av en polis som
föreläst om aggression, om våld i hem och
på skolan och vad detta får för konsekvenser.
Detta i ett försök att bryta den onda cirkel av
våld som många romska barn växer upp i, då
många väljer att lösa konflikter genom ta till
våld.
Den tionde december hade vår barnkör
en konsert på ett stort shoppingcentra här i
Oradea, det var ett trettiotal barn som medverkade. Vi har ytterligare ett sådant tillfälle
inbokat innan jul.
Tyvärr har inte de lokala myndigheterna betalat ut den utlovade summan till utrustningen
för det rekreationsrum vi planerar att bygga.
Vi har dock påbörjat renoveringen av det rum
vi avser använda för ändamålet. Förhoppningen är att de kommer betala ut summan
innan årsskiftet.
Än en gång, säger vi “om inte Gud vore på
vår sida” skulle vi fått lägga ner vår verksamhet för länge sedan. Men tack och lov, Gud är
på vår sida! Vi vill rikta ett tack till er och till de
människor som stöttat oss ekonomiskt under
detta år. Tillsammans med alla de romska
barn vi har omkring oss önskar vi er Guds rika
välsignelse för det ni gör för oss.

En av missionens grenar innefattar ekonomiskt underhåll till pastorer och andliga ledare i de länder
missionen är verksam. Under förra året genomförde
vi en omfattande förändring av underhåll till pastorer.
Flera av de pastorer vi under många år stöttat, fick av
olika anledningar sitt underhåll avslutat eller förändrat.
En del, eftersom de nyligen gått i pension, andra för
att de nu arbetar i större församlingar och därför inte
är i behov av stöd. Det vi under en längre tid känt har
också bekräftats av pastorerna själva. Därför känner
vi nu att det var riktigt att genomföra denna förändring. Vi vill även fortsättningsvis stötta pastorer och
andliga ledare, därför kommer vi redan nästa månad
att presentera denna gren närmare.

Östeuropeiska Bibelskolan i Oradea

Samarbetet med Bibelskolan är också en del i vår
önskan att stötta blivande pastorer, evangelister och
missionärer. Att stödja ett lärosäte är viktigt så det
också ger möjlighet att stötta mer långsiktigt. Under
året hoppas vi kunna bidra med medel till den satsning
skolan gör i sitt mediearbete.

Caminul Felix Familjebyar

Samarbetet med CF har pågått sedan 1995. Genom
åren har FTM-Mission fått vara med och se flera olika
grenar växa fram i detta mångfacetterade arbete.
Genom Guds många gånger fantastiska sätt att inspirera och tala till oss har Gud lett oss in i flera olika
projekt som varit viktiga i CF utveckling. Idag står
CF inför nya utmaningar, ett är den by av små hus
som kommer växa fram under år som ligger framför.
Från vår sida är vi öppna för vad Gud manar oss till
att göra också fortsättningsvis. Vi vet att antalet barn
som kommer i kontakt med CF och som behöver ett
nytt hem är fortsättningsvis stort. Den ekonomiska
krisen har medfört ett ökat behov eftersom barn också
fortsättningsvis lämnas bort. Detta vill vi helt naturligt
också vara med och stötta.

Löftenas Barn

För oss har samarbetet med Löftenas Barn inneburit
en inblick i en värld som man inte annars kommer så
nära. Den romska kulturen och de svårigheter dessa
familjer möter dagligen är mycket olyckliga. För oss
känns det betydelsefull och viktigt att kunna ge ekonomiskt stöd till detta arbete. Sedan vi ”möblerade”
om på våra inbetalningskort har vi kunnat skönja ett
växande stöd för deras arbete. Detta glädjer oss. Under året hoppas vi kunna stötta detta arbete på olika
sätt. För några dagar sedan fick vi en hälsning från
Dan Mitra, han skriver i sin hälsning så här:

Med stor tacksamhet och kärlek i Kristus
Sami och Dan Mitra

En hälsning från Emanuela och
Theranova

Vi har fått en hälsning från Jaco som under början av
december har träffat Emanuela som vi hjälpte med
två proteser i slutet av förra året. För oss är det en
glädje att kunna förmedla hjälp till behövande män-

Eftersom vi är en instutition är våra aktiviteter
ibland förutsägbara. Hur som, som tidsresenä-
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niskor genom det arbete Theranova utför. Under det
här året hoppas vi kunna fortsätta samarbetet med
Theranova. Vi vet att behoven här är stora och för
oss betyder det mycket att kunna hjälpa inte bara
Theranova i sin uppgift, men också så konkret kunna
se hur ett liv på så kort tid kan förändras till någonting
så positivt när möjligheten att få en protes kan tillgodoses. Här kommer så Jacos hälsning som också är
en hälsning från Emanuela.
Kära vänner,
Eftersom vi inte återser våra patienter så ofta är
det lätt att glömma hur de är som människor.
Åter igen blev jag glatt överraskad när jag i början av december fick besök av Emanuela och
hennes familj. De vara i Oradea på återbesök.
Emanuela är en sprudlande glad tjej. Hon är
verkligen fantastisk! Emanuelas mamma berättar att hon är mycket lycklig över sina proteser
och att hon nu lever och kan göra saker som
viken ung flicka som helst.
Under deras besök kunde jag spendera en
hel del tid tillsammans med dem. De hade rest
med tåg från andra sidan av Rumänien. En av
anledningarna till hennes besök var att tillsammans med oss informera både lokala och regionala myndigheter om vårt arbete. Detta är
ett led i hur vi vill arbeta för att kunna förändra
attityden och för att öka kunskapen både hos
befolkningen, men också hos myndigheterna
om de handikappades situation och speciellt
de som lever med en amputation.
Det var verkligen fantastiskt att se Emanuela tillsammans med en annan flicka, Andreea
(hon är också en av våra patienter som FTMMission också hjälpt). Utan minsta tvekan
tog flickorna kontakt med varandra. Det var
så naturligt, så enkelt, och det berörde mig
verkligen att se och gav mig ny motivation att
arbeta med detta arbete. Jag anser mig vara
mycket lyckligt lottad att få arbeta med dessa
människor, unga som gamla, som genom vårt
arbete får sina liv förvandlade.
Jag vill rikta ett tack till FTM-Mission och
till alla de människor som är engagerade genom ert arbete. Må Gud välsigna er på allt
sätt.

Emanuela till höger,
tillsammans med
sin vän Andreea
som också är ett
av de barn FTMMission hjälp med
en protes.
att på plats få berätta om vad Gud gör i de länder vi
arbetar. Vi är också öppna för att besöka andra grupper som kan vara intresserade av ett besök. Kontakta
oss gärna så att vi får samtala vidare.

Vår hemsida

Under början av detta år hoppas vi kunna presentera
vår nya hemsida. Under en tid har vi (eller undertecknad, eftersom det är jag som sköter om och uppdaterar den) sett att vi behöver en ny hemsida med bättre
funktionalitet. Detta arbete har nu påbörjats och vi
hoppas att under det första kvartalet få sjösätta den.
Närvaron på ”nätet” blir allt viktigare. Därför vill vi
göra denna satsning.

Avslutning

Då har vi kommit till avslutningen av detta första
nyhetsbrev för 2011. Som du som läser detta brev
säkert anar finns det oerhört mycket att göra också
under det år som ligger framför. Det är inte säkert vi
klarar av allt, men vi känner ändå att vi vill stå med i
dessa olika områden. Vår förhoppning är att också
du vill stå med oss. Ditt stöd är oerhört viktigt. Tack
för vad du gjort och för vad Gud manar just dig till
att göra under det år som ligger framför. Vi vill också
påminna om möjlighet till samtal och förbön. Än en
gång tack för ditt stöd och fortsatt engagemang
för dem som kommer inom räckhåll för missionens
arbete. På återseende om en månad.

Med djupaste respekt,
Jaco

Mötes och gudstjänstbesök

Under detta år hoppas vi kunna återuppta denna gren
av missionens arbete. Att besöka församlingar och
andra sammanhang är en viktig del i missionens arbete. En uppgift som Oliver skött om tidigare. Önskar
du eller den församling du leder eller tillhör ett besök,
är du varmt välkommen att höra av dig så att vi får
bestämma tidpunkt närmare. Vi är angelägna om
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