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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds frid!									

D

et har nu hunnit bli november månad och kvällarna är nu märkbart mycket mörkare än för
bara några veckor sedan. Det är oundvikligt att
vi nu får börja vänja oss vid vintermörkret. Hittills har denna höst varit fantastisk, ännu inga höststormar
varför löven ännu pryder trädens kronor. Den färgprakt
vi får uppleva är ett talande bevis för Guds oerhörda
mångfald och skaparglädje. Passa på och njut av denna
vackra årstid. Vi vill också så här inledningsvis rikta ett
tack till er alla som är med oss i arbetet. Jag vill också
skicka med dig en hälsning ifrån Guds ord att meditera
över. Jag hämtar det från Klagovisornas tredje kapitel.
Bokens författare, profeten Jeremia, mitt i den prövning
och kamp han får utstå ändå finner hopp och tröst hos
Gud. Han finner styrka och tröst i det faktum att Gud inte
övergivit honom. Ur denna bibeltext har en stor kristen
sång fötts och det är psalmen ”Stor är din trofasthet”
skriven 1923. En text många i tider av svårighet funnit
mycket tröst och styrka i. I en av verserna finner vi texten:
”Rening från synd Du ger, frid som förbliver, kraft för var
dags behov år efter år. Framtiden, ljus och lång, möter
jag nu med sång, tills jag hos Dig en gång vid målet står.”
Genom den prövning vi utsätts för kommer vi också
i beröring Guds trofasthet. Det är genom Guds barmhärtighet och nåd som vi också blir burna igenom prövningens och luttringens eld. Profeten skriver också i den
25:e versen: ”Herren är god mot dem som väntar på
honom, mot den själ som söker honom.” Det kanske
inte är det enklaste att förbli stilla i prövningens stund,
men kanske finns det en lärdom i detta att Gud har allt
under kontroll. I vers 41 ger profeten oss en uppmaning. Det står: ”Låt oss upplyfta våra hjärtan, såväl våra
händer, till Gud i Himmelen.” Kanske är det just det vi
behöver finna kraft och mod att göra mitt i prövningens
stund. Lyfta vår blick och vårt hjärta i lovsång och tacksägelse till Gud. Mot slutet av kapitlet kan vi också läsa
hur Gud svarar på bön. Gud utför med profetens ord i
den 56:e versen det som är vårt hjärtas önskan ”Du utför Herre, min själs sak, du räddar mitt liv.” Då vi utsätts
för prövning och lidande är det inte genom egen kraft,
utan Guds löften om hjälp i rätt tid som hjälper oss igenom. Vem om inte Gud är det som förmår rädda oss! Vi
bekänner oss till en Gud som inte tillsluter sitt öra, öga
och hjärta för den som söker honom. Gud förmår göra
långt mer än vi kan begära.
Vi vill också så här i inledningen rikta ett tack till Er
för era gåvor vi fått ta emot under den gångna månaden. Gud skall rikligen löna Er för Er frikostighet. Gud
är god.
FTM-Mission
Box 311
S-573 24 Tranås
SVERIGE
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Så till innehållet i detta brev som i huvudsak kommer
ägnas åt resan till Rumänien. Sammanfattningsvis kan
vi säga att resan har varit bra. Huvudsyftet med resan
var att undervisa på Bibelskolan under en vecka. Men
mycket annat har blivit uträttat vid sidan av detta uppdrag. Under söndagen hade jag möjlighet att besöka
två olika församlingar i vilka jag också hade förmånen
att få dela Guds ord. Torsdagen och fredagen ägnades
åt förberedelser på skolan samt möten med våra samarbetspartners.

Östeuropeiska Bibelskolan

Tre år har nu gått sedan radiostudion kom på plats. Vi
ser att den fyller en viktig uppgift då eleverna kan arbeta
praktiskt med produktion av radioprogram. Merparten av
eleverna har ingen eller mycket lite erfarenhet av radio när
de kommer till skolan. Men genom närvaron av studion
finns det verktyg som möjliggör för eleverna att på ett
praktiskt sätt skaffa sig erfarenhet av arbetet i en radiostudio. Men efter tre år är det nu dags att ta ytterligare
steg för att komma vidare i arbetet, tiden är mogen för
att mer konkret utveckla detta arbete på skolan. Redan
idag producerar man program, men det går att göra så
mycket mer. Det är här vi upplever hur möjligheten med
att sända mer regelbundet över Internet kommer fylla
en viktig roll. Likaså kommer skolan nu kunna arbeta
mer målinriktat med studion då vi i förra månadsskiftet
”plockat upp” Adrian Stirbu på vår supportlista. Under
en längre tid har vi upplevt hur Gud manat oss till att i tro
ta detta steg. Vi tror att det är viktigt att investera i den
yngre generationen som växer upp. Adi är en oerhörd
tillgång både för bibelskolan och för församlingarna i
närområdet. Vi vill tro att han skall växa i sin uppgift och
få betyda en positiv utveckling för skolan. Vi upplever
att Adrian är den person som är mest lämpad att arbeta
med studion och Internetradion. Adrian är nu den person som tillsammans med skolan ska leda och utveckla
detta arbete. Vi ser nu med spänd förväntan fram emot
hur detta kommer utvecklas.
Vi har också, vilket var huvudsyftet med besöket på
skolan, under fyra dagar undervisat 11 stycken unga
människor i ämnena ljudteknik och radioproduktion.
Åter igen har det visats sig att kunskaperna i dessa ämnen är mycket undermålig. Genom att hålla en sådan
kurs hoppas vi att på sikt kunna öka dessa kunskaper.
Vi vet också att kunskapen ute i församlingarna bland
de som sköter tekniken i många fall är mycket bristfällig.
Genom att skolan får tillgång till Adi på ett mer konkret
sätt hoppas vi på sikt att kunna erbjuda församlingarna
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Idel glada miner. Det är roligt att
producera radio, det kan dessa unga
damer intyga.
stöd och hjälp också på detta område.
I kommande brev kommer vi att presentera Adi och hans familj lite närmare.
Det kan tilläggas att vi under innevarande kalenderår
har plockat upp tre nya pastorer på vår supportlista. En
fantastisk utveckling som du är en del av. Tack för din
medverkan och vilja att stödja denna gren av missionens verksamhet. Behoven är enorma och vi skulle, om
ekonomin fanns, kunna stödja många fler unga pastorer
och evangelister.

Kyrkbygget i Spinus

Under en eftermiddag hade jag möjlighet att återigen besöka Spinus och kyrkbygget där. Sedan jag sist besökte
platsen har mycket skett. Framstegen är enorma med
tanke på att man bygger helt i tro på att Gud skall förse
dem med de pengar man behöver. Man har nu kunnat
resa ytterväggar och taket är på plats. Pastor Ilie Jolta
berättade att det är ett stort under att detta tak nu är
på plats. Taket är nämligen inte betalt ännu. Man lät det
företag som leverat taket veta att man inte i nuläget har
några pengar att betala taket med, utan att taket kommer
betalas tidigast i april nästa år. Detta är ett stort mirakel;
att någon kan acceptera ett sådant betalningsarrangemang. Likaså är kontakten med de lokala
myndigheterna ett under i sig. Vid etablerandet av en
ny kyrka kan man från myndigheternas sida ibland
förvänta sig ett visst motstånd, likaså från den ortodoxa kyrkans företrädare. Men inte i detta fall. Myndigheter såväl som den ortodoxa kyrkans företrädare
har varit odelat positiva till att en frikyrkoförsamling
etablerar sig på orten! Hela detta projekt är ett
trosprojekt, men under resans gång har man kunnat
se Guds ledning på så många sätt. Som vi tidigare
skrivit om har vår förhoppning varit att i detta brev
lyfta fram kyrkbygget som ett månadsprojekt, men
då vi inte fått in utlovat textmaterial från Rumänien
tid får det stå tillbaka något. Men vi räknar med att
återkomma inom en snar framtid med detta projekt.

Löftenas Barn

Gud är så fantastiskt god. I det förra nyhetsbrevet delade
jag någonting om hur framtiden såg ut för löftenas Barn.
Att huvudsponsorn från årsskiftet kommer att dra ner på
sitt ekonomiska bidrag och hur detta kommer att påverka
verksamheten negativt efter nyår. Nu ser framtiden betydligt ljusare ut, även om allt inte är tillrättalagt ännu. Men
låt oss få ta det från början. Så här skriver Dan Mitra i sin
rapport om det som nu har hänt:
Den största händelsen I verksamheten här på
Löftens barn under den gångna perioden är
den förhandling som nu sker av skötseln av ett
statligt barnhem i Oradea, barnhemmet har 93
barn och unga. Avtalet är inte helt i hamn då det
för närvarande också pågår politiska val inom de
olika partierna och därmed vem som skall ha den
beslutande makten. Att man överlåter driften till
privata aktörer är någonting nytt i Rumänien varför
det som nu sker är helt obeprövat. Men vad som
är så fantastiskt är det under som Gud lät göra

Kyrkan i Spinus har fått väggar och tak, i april fanns
där bara en halvfärdig grund.

för att Löftenas Barn skulle kunna finnas med i
den förhandling som nu sker. Den allra viktigaste
beståndsdelen i denna förhandling, som sker med
flera privata stiftelser är tillgången, likviditeten på
pengar. Vi, tillsammans med de andra aktörerna,
var tvungna att visa att vi var likvida för en summa
av 36 000 Euro, viket motsvarar drygt 312 000
kronor. Det var en summa vi på egen hand inte
kunde producera. Vi har försökt via bankerna få
till stånd ett lån, men utan framgång. Men strax
innan tidsfristen gick ut erbjöd sig en, numera
framgångsrik affärsman, en tidigare lärjunge i
Samis söndagsskoleklass att låna ut dessa pengar,
utan krav på ränta fram tills dess att staten betalar
tillbaka pengarna. Detta var en stor uppmuntran för
oss att fortsätta och ett bönesvar till våra trossvaga
böner som inte direkt bygger upp vår tro. Vi frågar
oss nu. Kommer vi att kunna mäta oss med Guds
förtroende för oss? Kommer vi nu att kunna göra
en skillnad i dessa barns liv som växer upp på
detta barnhem? Kommer vi att kunna vara det
vittnesbörd Jesus vill att vi skall vara för dessa barn
och de anställda som hamnar under vårt ansvar?
Om detta ber vi nu att Gud skall ge oss mod och
vishet att kunna hantera. Bed gärna för oss då vi
nu träder in på ett helt nytt arbetsfält. Vi vill tro att
Gud lett oss in I detta och att det kommer innebära
att också framtiden för Löftenas Barn är tryggad.
Vi är också upptagna med att administrera
alla de blanketter som behövs för att kunna få
statligt stöd för våra tre olika centra, det stora här
i Oradea, flickhemmet för utsatta tonårsflickor
samt för centrat i Satu Mare. Vi har också startat
ett samarbete med en högstadieskola som erbjudit
sig att undervisa barnen i rumänska språket. Så på
lördagar erbjuder vi nu både lektioner i matematik
och i rumänska.
Vi har också gjort en del förbättringar i huset
där flickorna bor, de har fått ett nytt badrum med
tillhörande dusch. Vi har också satt in nya
fönster för att sänka driftskostnaden under
vinterhalvåret. Under den senaste tiden
har vi fått uppleva hur flera olika människor
kommit till vår hjälp. En jordbrukare som odlar
grönsaker har givit oss grönsaker av olika slag.
Må Gud välsigna honom och alla andra som
stödjer oss i vårt uppdrag att nå dessa barn
med evangelium och en bättre och ljusare
framtid.
Sami och Dan Mitra
Det fyller oss med en otrolig glädje och tacksamhet att det arbete som utförs på ett så konkret
sätt påverkar dessa unga människor i en positiv
riktning. Dan berättade att man varje dag ser
hur dessa barns liv förändras, men också hur
deras föräldrar påverkas av att barnen kommer
till Löftenas Barn. Tack för att du stödjer oss i
vårt uppdrag att ge dessa unga människor en
bättre framtid.

Moldavien

Arbetet fortskrider och fler och fler människor upptäcker
församlingen genom både brödprojektet och distributionen av matpaket. Igor är idag en förändrad man som ser
möjligheter i varje prövning. Nya människor kommer till
församlingen hela tiden, en del stannar andra kommer
och går. Efter sommarlägret har församlingen också
kunnat se ett ökat antal barn som kommer till de olika
samlingarna. Igor har skrivit en kort hälsning, tag del av
den här:
Vi har börjat baka bröd i formar, det ger mer
smak och så ryms det fler åt gången. Med
Guds hjälp bringar verksamheten fler själar till
församlingen. Jag har sett nya, äldre personer som
har besökt oss och som vill komma regelbundet
till församlingen. Pratade men en ung man som
vittnade att han tycker om att vara i kyrkan och allt
han hör predikas där berättar han för föräldrarna
hemma. Han till och med ringer till andra vänner
och ber dem komma med till kyrkan. En dag gick
han ut efter en kompis som var för blyg för att
komma in då det var första gången han var där.
Han var mycket glad att kompisen fick följa med
in. Han vittnade om att han kommer att göra så
även med andra av sina kompisar. En gång efter
gudstjänsten kom han till talarstolen och bad mig
ge honom Bibeln så att han kunde hålla den i sin
hand. Efter att ha studerat den lite med sin blick
lämnade han tillbaka Bibeln och sade: ” - Denna
bok attraherar som en magnet drar till sig järn. En
dag vill jag också förstå den som du gör så att
också jag kan berätta för andra om dess innehåll.”
Jag uppmuntrade honom att läsa i den och be till
Gud så att Gud ska öppna hans sinne så att han
förstår den. Han var överförtjust att få höra detta.
Från den dagen är han med på alla möten i kyrkan.
Och efter gudstjänsten återvänder han hem till de
sina, med ansiktet strålande av glädje, berättande

Flera av de barn som var med på sommarlägret kommer nu till
församlingens olika aktiviter för barn.

hur god Gud är. Det är detta som motiverar mig
än mer i min längtan att gå ut med Evangeliet till
människor, ge dem det nödvändiga dagliga brödet.
All ära till Gud för detta, Halleluja.
Igor
Under mitt besök i Rumänien samtalade vi också om
hur detta projekt skall skötas och hur vi önskar att det
skall utvecklas. Pastor Ilie Jolta som är initiativtagare till
projektet och undertecknad enades om att då projektet
under senare tid vuxit måste det få en bättre ekonomiskt
styrning. Det handlar om att vi inte vill låta någonting
få komma i vägen som kan äventyra projektet. Därför
kommer vi att arbeta för att det grundas en stiftelse i
Moldavien vars syfte är att administrera och sköta driften
av detta projekt. Vi önskar att det blir så för att det skall
finnas en transparens och en tydlighet i hur alla medel
förvaltas. Vi har fullt förtroende för Igor, men ser också
att det är av omsorg mot honom och hans familj, och
att det inte finns någon möjlighet för den onde att slå in
kilar i detta projekt.
Under vårt samtal berättade pastor Jolta att han blivit uppringd av vad som närmast kan beskrivas som en
landshövding över den region där Glodeni ligger. Han
ville framföra sitt personliga tack för vad detta projekt
betyder för innevånarna I Glodeni. Han hade inte ord
för att beskriva hur positivt detta projekt uppfattas av
myndigheterna där. Han sa att det var imponerande att
se att någon klarade av att göra det som de själva misslyckats med; att sörja för sin egen befolkning och dess
levnadsvillkor. Han lät också meddela att det numer
finns en officiell inbjudan från Moldavien till borgmästaren i Oradea och pastor Jolta att besöka Moldavien
och honom själv för att där tillsammans kunna besöka
bageriet.

Caminul Felix och Theranova

Under min vistelse träffade jag också Jaco Du Plessis som leder arbetet på proteskliniken. Vi hade ett
givande samtal, där vi samtalade om vilka behov som
förelåg i deras arbete. Många människor står på kö att
få en protes. Under de senaste åren har de bedrivit en
uppsökande verksamhet, där de besöker samtliga byar
i distriktet. Detta har dramatiskt ökat antalet människor
som är i behov av en protes. Genom kontakt med den
präst eller annan lokal myndighet som har kännedom
om de lokala förhållandena har man kommit i kontakt
med allt fler människor. Människor som nu står i kö för
att få en protes gjord. Från missionens sida är vi öppna
för ett fortsatt samarbete och förhoppningen är att under
nästa år åter igen hjälpa till med insamling av pengar till
en protes. Vi vet att den som får en protes får en helt ny
möjlighet att leva ett fullt ut normalt liv. I Rumänien är det
en oerhörd skillnad att kunna fungera normalt i samhället
eller tvingas leva i marginalen eller vara helt utstött.
Jag hade också ett samtal med Marcel Filip som leder arbetet på Caminul Felix. Vi har under en tid känt ett
behov att lyssna in lite närmare vilka behov som finns i
arbetet idag. Det var ett intressant samtal som gav ett
mer nära intryck av hur arbetet fungerar idag och som

gav vid handen vilka behov och utmaningar man står
inför. Vi funderar och beder nu över på vilket sätt vi bäst
kan svara emot dessa behov. Jag kan så här i förbi farten nämna om att man är i akut behov av både en ny
(den kan vara begagnad) större traktor och en skördetröska. Idag hyr man in dessa till ganska stora summor
för att klara av att ta in sin skörd. Det är en kostnad man
vill komma bort ifrån. Som organisation befinner man
sig också i stort behov av eldrivna handverktyg då man
nu bygger ett stort antal nya hus på Caminul Felix 2.

Månadens projekt - julpaket

Denna månad kommer vi istället för kyrkbygget i Spinus
att lyfta fram Moldavien och det faktum att vi börjar närma
oss jul. Förra året gjorde vi en insamling till julpaket som
innehöll lite extra inför helgerna. Också i år är avsikten
att genomföra en liknande satsning. På regelbunden
basis ger vi ekonomiskt stöd till matpaket som räcker till
ungefär 25 familjer där varje ”paket” kostar ca 250 kronor.
Vi skulle nu vilja ge dessa familjer någonting extra inför
julen. Men vi tänker också på de familjer som inte har
mycket lite eller ingenting alls att sätta på bordet inför
julen. Önskan är att julgåvan denna gång skulle räcka till
att också ge de familjer som skickade sina barn till sommarens läger ett matpaket. Det känns viktigt att kunna
knyta an till dessa familjer på ett konkret sätt. Ett tillfälle
att göra det är att dela ut ett julpaket till dessa familjer.
Med tacksamhet ser vi att vi själva har det mesta vi
kan önska oss inför julen, medan många får gå med en
tom mage. Vi säger redan nu ett tack å dessa familjers
vägnar för din medverkan.

Avslutning

Det är nu dags att försöka avrunda detta nyhetsbrev. Vi
har som sagt redan nått mitten av november och mycket
snart firar vi första advent. Julen står alltså för dörren och
runt hörnet väntar ett nytt år med nya utmaningar. Vi är
oerhört tacksamma för det år som snart är till ända och
det vi tillsammans kunnat uträtta under detta år. Tacksamheten är stor mot alla er som stöttar oss i arbetet.
Era förböner och gåvor betyder så oerhört mycket. Men
vetskapen om att det betyder långt mer än vi kan förstå
för de som står som mottagare av de pengar vi skickar gör
det än mer angeläget att fortsätta arbeta. Evangelium når
genom FTM-Missions olika åtaganden ut till människor
på så många olika sätt. Det ena sättet kompletterar det
andra. På så sätt stärks Guds rike och på samma gång
utbreds det på så många olika platser. Tack för att du
tog dig tid att läsa detta brev, Gud välsigne er alla och
på återhörande om en månad.

