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Tranås den 11 juli l 2011

Guds frid!

V

i befinner oss nu mitt i den svenska sommaren.
En fantastisk tid på många sätt. Vi hoppas att den
också för din del innebär tid till vila och återhämtning. Här på missionen försöker vi också få lite ledigt. Det
kan därför vara lite svårt att få tag i oss här på kontoret
då det ibland står obemannat. Under slutet av juli och
början av augusti, kommer kontoret under en tid stå
helt stängt då vi skall försöka vara lite lediga. Vi kommer
också befinna oss på en längre arbetsresa vilket gör att
kontoret kommer vara mindre bemannat.
I denna sommarhälsning från oss här på FTM-Mission skulle jag vilja påminna oss alla om det arbete vi
tillsammans är delaktiga i. På många sätt känns det fantastiskt att veta att vi tillsammans förmår genomföra olika insatser på flera områden. Låt mig få lyfta fram några
saker som skett under den första delen av 2011. Men
låt mig först få dela ett bibelord tillsammans med er och
några tankar omkring detta. Har just läst i Lukas evangelium, det första kapitlet om när Maria var havande med
Jesus. Om hur Maria brister ut i bekännelsen om att ”för
Gud är ingenting omöjligt”. Denna bekännelse är viktigt
för oss att påminna varandra om. Vi tjänar en Gud vars
förmåga, till skillnad från vår, är gränslös. Jag tror att
det är av vikt att påminna sig själv och andra om vilken
Gud vi tror på och bekänner oss till. Guds möjligheter
börjar oftast där vår egen förmåga upphör. Under den
senaste tiden har också bibelordet i Markus 14, om
kvinnan som över Jesu huvud smorde den dyrbaraste
av oljor tala till mig. Om hur Jesus tar kvinnan i försvar
och säger att hon har gjort en god gärning. Jesus säger
också att ”kvinnan gjorde vad hon kunde”. Dessa ord,
om att ”göra vad man kan” har levt i mitt bröst under en
längre tid. Jag tror det är viktigare än vad vi kan tro; att
vi gör det vi kan, för det frigör Guds möjligheter. Då vi
gör vad vi kan, gör Gud vad som för oss är omöjligt. När
vi gör det goda mot de som är sämre lottade än oss,
frigörs Guds välsignelser över våra egna liv och över de
vi försöker hjälpa. Jesus fortsätter med orden: ”Överallt
i världen där evangeliet förkunnas, skall man också berätta om vad hon gjorde och komma ihåg henne”. Det
är viktigt att vi delar med oss av vad Gud gör. Inte minst
för att vi behöver bli påminda om vilken Gud vi satt vårt
hopp till. Att för Gud är ingenting omöjligt om vi gör vad
vi förmår.
Vi är oerhört tacksamma för det stöd vi känner, vi
tackar Gud för er generositet, trofasthet och osvikliga
stöd. Vi vet att Gud inte blir någon någonting skyldig
utan välsignar var och en som villigt delar av sitt goda.
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Pastorsunderhåll

Under början av detta år genomförde vi en genomgripande förändring i vårt underhåll till pastorer. En förändring
som påbörjades redan under förra året, men under första
delen av detta år har vi kunnat se vad den nu resulterat i.
För det första. Vi har kunnat se ett ökat givande till den
här grenen av vår verksamhet. Det glädjer oss. För det
andra. Förändringen vi gjorde har medfört att vi kunnat
stödja nya pastorer, men också justera upp ersättningen
för de vi redan innan förändringen stöttade och som
finns kvar. Som bäst beder vi och funderar på att plocka
upp ytterligare en ung människa som just nu genomför
en god insats på Bibelskolan i Oradea. Vi hoppas kunna
återkomma i senare brev om detta. Vi är tacksamma för
den insats många av er gör på detta område, men ser
också att behovet är stort och mycket mer kunde göras
om resurserna fanns.

Moldavien

Under våren har vi också kunnat se hur de matpaket vi
genom makarna Igor och Svetlana nu förmedlar till 25
familjer gör skillnad. Främst i familjer som får stå som
mottagare, men också hur ett helt samhälle också berörs.
Paketen tillsammans med brödet är tveklöst en livlina i
dessa människors liv. För församlingen skapar dessa
båda insatser en naturlig kontaktyta mot människorna
i samhället. Människors liv blir förvandlade, inte bara
kroppsligt utan också själsligt och i sinom tid också på
det andliga planet. I dagarna skickar vi återigen pengar
till matpaket, ca 6 000 kronor. Lika mycket går det iväg
till bageriet.
Vid sidan av matpaket önskar vi stötta församlingen
så att den kan växa. Under juni och juli har vi skickat
pengar till det ”förläger” eller dagsläger församlingen
ordnat för barnen. Hela kyrkan har varit full av barn. Nu
berättar Igor att man också börjat ta upp anmälningar
till lägret senare i sommar. Det har skapat många nya
kontakter med föräldrar som kommer till kyrkan för att
skriva in sina barn. Vi ser att en positiv utveckling i församlingen börjar ta form. Varje gång församlingen har
gudstjänst ser man nya ansikten. Vi tackar Gud för det
vi nu får uppleva. Vi riktar ett varmt och välsignande
tack till er alla som stöttar oss i arbetet i Glodeni. Vi har
också köpt in och skickat ett flanellografsystem samt
tygdockor (puppets) till församlingen. Dessa är till stor
hjälp i arbetet bland barnen. Tack för din givmildhet och
ditt engagemang.
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Östeuropeiska
Bibelskolan

Helt nyligen kunde vi också
förmedla hjälp till Östeuropeiska Bibelskolans elever
som inte klarar av de ekonomiska åtaganden man
har mot skolan. Det glädjer
oss att vi ser möjligheten
att kunna stötta skolan men
också de elever som kommer från fattiga hemförhållanden. Vi har också kunnat
sätta in ett bättre innertak
i studion för att förbättra
akustiken där då den varit
undermålig.

Löftenas Barn

Hos Löftenas Barn fortsätter man att kämpa på. Den
ekonomiska krisen som
också drabbat Rumänien
har slagit ett hårt slag mot
verksamheten. På det ekonomiska planet går man en
osäker framtid tillmötes, men man lever i tron att också
det skall lösa sig. På grund av det dåliga ekonomiska
läge många länder befinner sig i kommer man från årsskiftet tappat sin huvudsponsor. Det innebär ett hårt slag
mot verksamheten på Löftenas Barn. Under våren har
vi kunnat öka vårt stöd till dem. Det motsvarar inte det
behov som finns, men är ändå en liten hjälp. Tackvare
ett samtal hit till missionen kunde vi från en av nyhetsbrevets läsare förmedla en gåva till kol och ved för den
kommande vintern. Denna gåva är man oerhört tacksam
för och den underlättar också arbetet då man vet att man
kan värma upp lokalerna också den kommande vintern.
Under förra året förmedlade vi pengar (10% av den totala kostnaden) till redskap för en träningslokal man från
kommunen blivit lovad, förutsatt man själva stod för en
10% egenfinansiering. Vi har nu fått veta att kommunen
betalat ut sin del (45 000 kronor) tackvare att vi kunde
bidra med dessa 10 procent. Många barn kommer nu till
centrat för att träna. Detta skapar många möjligheter att
samtala med de unga om den kristna tron. Vi tackar Gud
för den verksamhet Löftenas Barn erbjuder och ber Gud
om en lösning på de ekonomiska bekymren man snart
står inför. Också här tackar vi för din medverkan och ditt
ekonomiska stöd.

Arbetet på Caminul Felix

Med regelbundenhet skickar vi pengar till stöd för detta
arbete. Det är pengar som i dagsläget går till den dagliga driften av arbetet. Vi funderar nu som bäst på hur vi
skall kunna bli tydligare med hur dessa pengar används.
Eftersom arbetet med Tonårshuset är avslutat har vi för
närvarande inga beslut om att stödja något specifikt projekt på Caminul Felix. Under våren har vi också kunnat
skicka Lars Nyström på ännu en arbetsresa. Arbetet har
varit inriktat på farmen. Det glädjer oss mycket att han
så villigt ställer upp. Tack Lars för ett gott samarbete!

Theranova

Under våren har vi förmedlat ännu en el-scooter till
verksamheten på Theranova. Vi ser samarbetet med
Theranova som en naturlig förlängning av missionens
arbete. I nästa månads nyhetsbrev kommer vi presentera
Razvan, en 15 årig pojke som är i behov av en protes.

Avslutning

Så har vi då kommit till avslutningen av denna sommarhälsning. Tack för att du tog dig tid att läsa. Här och nu
vill vi bara vädja till er om fortsatt stöd för de olika projekt
vi står i. Vi är vissa om att Gud förmår tala in i varje hjärta.
Vi vet att Gud har omsorg om sitt verk, också om er som
står med oss i arbetet. Tack för vad du varit med och
bidragit till under den första halvan av detta år. Nu ser vi
fram emot också den sista delen av detta år. Vi återkommer med rapporter från sommarlägret i kommande brev.
Vi har också fått ta emot en del samtal om de pojkar vi
hade bild på i förra brevet. Vi undersöker nu som bäst
vad vi kan göra för att underlätta deras livssituation. Vi
återkommer så snart vi har mer information. Tack för
visat engagemang.
Med önskan om en fortsatt god sommar
Tillsammans i Herrens tjänst

