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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds rika frid!

Tranås den 10 september 2013

S

eptember månad innebär att hösten gör sitt
intåg. Vi hoppas att hösten blir lika fin som
den sommar vi nu sakta lägger bakom oss.
För oss innebär september också att vi befinner oss i den mest intensiva fasen av vår flytt. Vi har nu
fått klartecken från vår hyresvärd att vi får avsluta vårt
hyreskontrakt i förtid. Detta innebär att vi nu måste vara
ute ur våra nuvarande lokaler innan den första oktober.
Det skall bli fantastiskt skönt att komma in i nya lokaler,
även om vi inte kommer vara helt klara med allt, så blir
allt mycket enklare. Med anledning av våra nya lokaler
kommer vi också hålla ett ”öppet hus” senare i höst. Om
detta återkommer vi som sagt i kommande brev. Mot
slutet av september kommer det att bli lite svårare att
nå oss då vi flyttar vår telefoni och vår datauppkoppling.
Men vi svarar på eventuella mail så snart vi fått igång
trafiken igen.
Vi vill också tacka för gåvor som vi tagit emot till förmån för de olika ändamål vi stödjer. Vi känner tacksamhet till Gud för den givmildhet vi möter genom gåvor och
hälsningar. Behoven är stora och nästan gränslösa i flera av de projekt vi stödjer ekonomiskt. Men vi ser också
att Gud finns med och att gåvorna som kommer dessa
ändamål till del gör skillnad. Liv förvandlas och människor i alla åldrar får uppleva Guds kärlek till upprättelse
och frälsning. Din gåva är väl investerade pengar som
utbreder Guds rike på många platser. Tack för din gåva.
Nu till innehållet i detta nyhetsbrev. I detta brev finner du
bland annat information om vår resa till Rumänien och
Moldavien som gjordes under förra månaden.

Resan till Rumänien och Moldavien

Det känns fantastiskt roligt att kunna skriva att resan gått
bra och att vi genom det barn och familjetrolleri Jimmy
framfört givit många barn (och vuxna) en oförglömlig
upplevelse. Det är en fantastisk gåva som Jimmy delat med sig av. Många barn berördes och glädjen och
fascinationen hos både barn och vuxna gick inte att ta
miste på. Även om en sådan här satsning inte är något vi
kommer göra varje år, känns det ändå roligt att få erbjuda
barnen en möjlighet till glädje och skratt. En upplevelse
utöver det vanliga helt enkelt.
Den första familjeföreställningen ägde rum på Caminul Felix. Ett tiotal familjer med barn i alla åldrar hade
samlats. Lokalen var fullsatt. Förväntan var på topp hos
både barn och vuxna. För många var det första gången
man fick se och uppleva något sådant. Det blev några
”magiska” ögonblick både för oss vuxna, men framför
allt för barnen som genom Jimmys humor och det sätt
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på vilket han fick saker att ”försvinna”, ändra färg och
byta plats, bidrog till mycket skratt och stor förvåning.
Vi besökte också Löftenas Barn som också fick uppleva denna föreställning. Barn i olika åldrar, både som
kommer till centrat, men som också bor på det barnhem
organisationen bedriver, hade bjudits in. Här märktes
det att barnen inte alls var vana vid den här typen av föreställning. Det var första gången man fick se och uppleva detta. En glädje och många spontana kommentarer
gick oss inte förbi.

Ett tack till Jimmy Svärdhagen

Med anledning av denna resa vill vi rikta ett tack till
dig Jimmy för det du så generöst delat med dig av till
så många människor. Det har större betydelse än du
kanske anar. Nu är vår bön att Gud skall välsigna dig
personligen, men också ditt företag. Vi vet, då vi under
resan fått samtala, att du befinner dig i en arbetsmiljö där
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människor behöver få uppleva Guds kärlek. Till dig som
läser vårt brev; bed gärna för Jimmy och hans arbete.
Från missionens sida vill vi varmt rekommendera Jimmy
om det finns behov av god barn eller familjeunderhållning i familjegudstjänster, läger eller på upptaktshelger.
Hör gärna av dig till oss så förmedlar vi gärna kontakten
vidare, alternativt hör du/ni av er direkt till Jimmy. Hälsa
gärna från oss här på FTM-Mission.

Kyrkbygget i Spinus

Under vårt besök i Oradea hade vi också tid till ett besök
i Spinus. Det var mycket glädjande att se att man nu tagit
det första steget att färdigställa kyrkorummet. Ett första
lager puts hade lagts på, ännu ett finare lager väntar. När
detta är gjort väntar innertak, som redan finns inköpt,
samt golv (som vi skrivit om i förra brevet) som nästa steg
i processen. Allt invändigt arbete kommer att prioriteras
före det utvändiga. Om allt går enligt planerna, hoppas
man kunna ha invigning innan året är slut. Med förväntan
ser vi nu fram emot att få se kyrkan färdigställd invändigt.
Tack för ditt stöd i förbön och genom gåvor.
Innan avfärden till Moldavien, som gick med flyg från
Timisoara via Bukarest, fick vi möjlighet att besöka Filadelfiaförsamlingen där jag bjudits in att predika. Det var
en fullsatt kyrka som mötte oss på söndagsmorgonen.
Gudstjänsten började klockan tio, men inleddes redan
klockan nio med en timmes bön och lovsång. Kyrkan
fylldes av många böner denna morgon. Ett bönebrus
steg mot himmelen, vilket vi inte hör så ofta. Men man
blir oerhört tacksam att bönen lever så starkt i mångas
hjärtan. Vid tio inleddes gudstjänsten som kom att vara
i två timmar. Det blev en välsignad stund, där vi fick
uppleva Guds närvaro genom förkunnelse, brassmusik,
sång och musik.

Möjlighet att få uppleva
detta ”live” var någonting
helt nytt för barnen på
Löftenas Barn.
ställning i Glodeni. Detta
gjorde det hela så mycket
mer spännande.

Mötet med landshövdingen

Han, Valieru, kallas för president, men kan liknas vid
vår landshövding. När han fick höra att vi skulle komma
flyttade han fram sin planerade semester för att kunna
möta oss och för att kunna se Jimmys föreställning. Både
roligt och glädjande – på samma gång! Landshövdingens
ansvarsområde innefattar ca 20 samhällen och byar i
området, vilket omspänner ca 70 000 människor. Vi fick
möjlighet att samtala om miljöfrågor och vi gjorde jämförelser mellan Sverige och Moldavien. En av anledningarna
till vårt möte var att han ville framföra staden Glodenis
varma tack för de insatser vi gör för de svaga och utsatta.
Jag berättade att det för oss känns naturligt att få dela
vår tro på detta sätt. Men att vi också uppfattar att det i
första hand är det politiska systemet som måste ta sitt
ansvar. Vi samtalade också om hur korruptionen är ett
stort problem som ligger till hinder för mycket av det sociala och humanitära arbete som är så viktigt. Jag ställde
bland annat en fråga där jag undrade hur korruptionen
påverkar hans arbete. Kortfattat sammanfattade han det
med orden: ”det är svårt och ibland också frustrerande
och det påverkar mitt arbete negativt”. Mot slutet av vårt
samtal frågade jag om vi fick bedja för honom personligen
och för hans arbete. Lite förvånat tittade han på mig, men
i nästa andetag sa han att det gick bra. Då vi avslutat
mötet sa Igor att det var första gången som någon fått
bedja för en politisk representant på detta sätt. I vår bön
bad vi bland annat om att Gud skulle ge av sin vishet,
ge Valieru förmågan att skilja mellan riktiga och felaktiga
beslut. Mötet upplevde jag som öppet och positivt, vilket
skapar nya öppningar inför framtiden. Låt oss komma
ihåg Valieru i våra böner.

Några dagar i Moldavien

Vi visste inte riktigt vad vi skulle förvänta oss beträffande
föreställningen när vi kom till Glodeni. Ifrån Sverige hade
vi skickat 500 numrerade biljetter, det var så många sittande lokalen tog in. Landshövdingen hade redan vid vårt
besök i maj lovat oss att kostnadsfritt få låna kulturhuset
i Glodeni. När vi träffade Igor så bekräftade han det vi
ändå anat; att alla biljetterna hade delats ut. Intresset för
detta arrangemang var mycket stort. Aldrig hade någon,
vid något tillfälle, arrangerat en sådan här familjeföre-

Det är mycket glädjande att man nu börjar se resultat
även invändigt. Här är första lagret puts på plats. Ett
ännu finare väntar. Därefter innertak och golv.
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Församlingen

Under vårt besök hann vi också med två gudstjänster.
Det är roligt att se lokalen med de nyinköpta stolarna
som uppskattas av alla som besöker församlingen. Trots
att medlemsantalet ännu inte är så stort, kommer många
människor och besöker gudstjänsterna. Det faktum att
så många besöker gudstjänsterna och antalet barn som
nu kommer till de olika aktiviteterna gör att framtiden för
församlingen är ljus. Tack vare det ökade antalet besökare, har också församlingens ekonomi sett ett positivt
uppsving. Nu talar vi inte om några astronomiska summor, men från att ha legat på ca 40 Euro i månaden får församlingen idag in ca 120 Euro. En fantastisk utveckling.

Sommarlägret

Jag vill också passa på att skriva några rader om sommarens läger. Årets sommarläger har också det varit en
framgång för församlingen. Beslutet att förlägga lägret
på en lägergård har också visats sig vara ett bra beslut.
Miljöombytet har varit positivt för alla barn. Några barn
lämnar denna hälsning från lägret:

Undertecknad, Igor Lazar och landshövdingen Valieru
Tarigradschi samlad på bild.

Föreställningen med Jimmy

Redan i mitten av juli började vi att marknadsföra Jimmys
föreställning. Biljetterna delades ut gratis på skolorna och
genom församlingen. Igor hade bokstavligen ”tapetserat”
med affischer utmed stadens gator, att det skulle bli en
stor trolleriföreställning. Men knappast hade vi kunnat
föreställa oss vilket stort intresse det skapat. Många
ville få tag i biljetter. När vi väl började släppa in, vällde
det in människor i lokalen. När vi summerar, inser vi att
lokalen är nästan fullsatt. Det kom alltså närmare 500
personer, mest barn, men också en hel del vuxna. När vi
senare samtalade med landshövdingen, som också var
där, berättar han att det var första gången, sedan han
blev vuxen, som han kände sig som barn på nytt. Det
gav också Igor en möjlighet att tacka staden för lånet av
lokalen. Aldrig tidigare har Igor fått tala inför så många
människor i Glodeni, som vid detta tillfälle. I avslutningen
berättade han att det var församlingen som arrangerade
denna föreställning tillsammans med FTM-Mission. Att
landshövdingen låtit församlingen få disponera lokalerna
gratis vittnar om förtroende och respekt för församlingens arbete. Min fasta övertygelse är att Gud kommer att
använda detta tillfälle att föra många människor till tro.

Vi är några barn från staden Glodeni. Vi är mycket
glada för möjligheten att fått vara med på det
kristna sommarlägret som kallades för ”Hopp”.
Redan nu vill vi skriva att vi gjort många underbara
upplevelser tillsammans med Gud. Vi kommer
nästan bara från familjer med en ortodox tro, och
vi vet väldigt lite om Gud, men här på lägret har vi
börjat bedja till Gud från första lägerdagen. Bön
var något nytt för oss, men bönen har givit oss en
stor tillfredställelse. Nu är vi övertygade om att
Gud hör oss när vi ber.
Vi fick också, genom de bibelstudier vi hade,
lära oss att Gud har en plan för våra liv, för oss
var och en och att Gud vill vårt bästa (Jer 29:11).
Efter att lägret avslutats har vi börjat gå till
församlingen, därför att vi vill fortsätta vår relation
med Gud. Våra föräldrar är förvånade över att
se förändringen i våra liv. Nu, även hemma, ber

Nära 500 personer kom på föreställningen. En fantastisk möjlighet att få presentera församlingen. Samtidigt är det en
möjlighet att få dela med sig av en upplevelse många sent skall glömma.
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Alla 60 deltagarna samlade. En vecka med bibelundervisning, bön och gemenskap, men också mycket roligt är till ända.
Många ser redan nu fram emot nästa års läger. Alla säger ett tack till dig som gjorde detta möjligt.
vi Gud välsigna maten, men vi ber också under
dagen. Detta förändrade beteende har gjort våra
föräldrar nyfikna och de frågar varför vi gör detta.
De är överväldigade av den förändring som skett
i våra liv. Vi svarar att det är Gud som gör denna
skillnad, vi har fått lära känna Honom och hans
Son Jesus Kristus.
Vi vill nu tacka alla som har bidragit ekonomiskt
till detta läger. Vi vet att det enda vi kan göra är att
bedja för er. Så vi har beslutat oss för att fortsätta
bedja för dig och alla andra som gjort detta möjligt.
Vi är glada över att församlingen finns här i vår lilla
stad. En plats där vi kan träffa varandra och växa
andligt. Vi tror att vi kommer få se ännu mer av
Guds många välsignelser här i vår stad.
			
			Med respekt,
			
En grupp barn från Glodeni
Det är också glädjande att se föräldrarnas respons från
lägret. Här nedan finner du två korta hälsningar från två
tacksamma föräldrar.
Jag är glad att se min flicka glad. Mitt namn är
Anatol Popovici. Jag blir glad av att se min flicka
glad. Hon tyckte om att vara med på lägret. Hon
fick lära sig att bedja och läsa Bibeln. När hon kom
tillbaka hem, började hon, utan att vi uppmanade
henne, att städa och ta hand om disken. Jag
är övertygad att Gud har förändrat min dotter
Jenea. Jag vill tacka er för den ekonomiska hjälp
församlingen fått så att min dotter kunnat följa
med. Må Herren löna er godhet och givmildhet.
					
					Anatol
Lägret var toppen, ett bra sätt att lära känna Gud
Mitt namn är Maria Besliu. Jag är mormor till
Caterina. Jag är oerhört glad att mitt barnbarn
fick följa med på detta läger. Vi vill tacka alla som
gjort detta möjligt. Caterina fick lära sig många bra
saker under lägret. Vi ber att Gud skall välsigna er!

Månadens projekt

Under ett av mina tidigare besök
på Löftenas Barn fick jag frågan
om vi kunde hjälpa dem med att
samla in pengar till en ny skorsten. Den gamla har tjänat ut
och ”läcker som ett såll”. Vi har
samtalat om detta och känner att
det är viktigt att Löftenas Barn
kan fortsätta sitt arbete under
så bra förhållanden som möjligt.
För barnen som kommer är det
inte en självklarhet att det finns
någon värmekälla där de bor. Att
komma till centrat, få ett varmt
mål mat och kunna värma sig
under de kalla vintermånaderna är också viktigt. Vi vill
därför vädja till dig att stödja oss i detta projekt. Den beräknade kostnaden för projektet är ca 15 000 kronor. Då
ingår installationen i priset. Vi vet också att det finns ett
behov av kol och ved för att värma lokalerna. Kostnaden
för detta uppgår till lika mycket. Vi ser därför till att alla
gåvor som kommer in, utöver vad den nya skorstenen
kostar, går till detta ändamål.

Avslutning

Vår förhoppning är att vi genom detta brev fått förmedla
något av vad Gud gör genom FTM-Mission, där du i allra
högsta grad är delaktig. Det är genom dina förböner,
gåvor och engagemang för de människor vi kommer i
kontakt med som Guds kärlek kommer till uttryck. Vår bön
är att du tar tillfället att tacka Gud för det vi tillsammans
nu får uppleva att Han gör, inte minst i Moldavien. Gud
är god och vill allas bästa. Gud vill välsigna dig där du
befinner dig, att Hans kärlek kan komma till utryck genom
dig. Precis på samma sätt som det kommer till uttryck
genom de människor FTM-Mission kommer i kontakt
med, genom de personer vi underhåller eller organisationer vi stöttar. Med önskan om Guds rika välsignelse.
På återhörande om en månad.

					Maria
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