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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds rika frid!
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Tranås den 11 november 2013

detta nyhetsbrev kommer jag dela några tankar från
den senaste resan till Rumänien. Det var några intensiva dagar. Av erfarenhet vet jag att det brukar bli
intensivt med långa dagar. På allt sätt är det roligt och
givande. Många spännande möten med olika människor i
olika sammanhang där FTM-Mission finns representerad.
Huvudsyftet med denna resa var att undervisa på Östeuropeiska Bibelskolan. Ett årligt återkommande uppdrag
som jag personligen ser fram emot varje år, samt att vi
inbjudits att medverka vid invigningen av kyrkan i Spinus.
Under min resa har ett bibelord ”surrat” i mitt inre. Det är
Jesus som ställer en fråga till Nikodemus, frågan lyder:
”Men om du inte ens kan tro mig när jag berättar för dig
om sådana saker som händer här bland människorna,
hur skall du då kunna tro när jag talar om det som händer
i himlen?” (Joh 3:12 Levande Bibeln)
Under mina resor har jag mött många människor
som med ytterst knappa resurser försöker klara sin vardag. Människor som i sin vardag sätter sin fulla tillit till
att det finns en Gud som skall fylla deras behov. Jag har
också mött många tacksamma människor som också
fått uppleva precis detta; hur Gud förmår svara på deras böner. Den tro jag möter är en enkel barnlik tro,
som vi kanske inte möter så ofta ibland oss. Jag
har många gånger förundrats över den reaktion
vi fått se när vi i Glodeni kommit med bröd eller
matpaket. Många gråter öppet över sin egen synd,
andra bekänner öppet sin otro. Ofta ser vi också
samma människor komma till församlingens gudstjänster. Att få uppleva detta är oerhört gripande,
för att inte säga omtumlande. Det är med en oerhörd ödmjukhet vi nu ser hur Guds kärlek griper
om människor och deras många gånger desperata
situation. På något förunderligt sätt händer det något i en människas liv, då denne berörs av Guds
påtagliga kärlek, vars kraft förmår förvandla och
upprätta. Frågan vi kanske bör ställa oss är om vi
här ”i väst” någonstans utmed vägen förlorat denna enkla tro på att Gud förmår ingripa i vår vardag?
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Ibland känns det så. Vi har invaggats i att den välfärd
vi själva varit en del i att bygga upp skall sörja för våra
behov. Som troende vet vi till vem vi skall gå; en vän i
nöden väl beprövad. Hans namn är Jesus. Må vi, då vi
utsätts för prövning, aldrig glömma Jesu ord. Att det är
från honom vår hjälp kommer, samtidigt som vi själva
mycket väl kan utgöra en annan människas svar på bön.
Om detta kan du läsa i Igors hälsning längre fram i detta
brev.

Östeuropeiska Bibelskolan

Det är oerhört spännande att få möta eleverna på Bibelskolan, inte minst nya bekantskaper som precis börjat
studera. I år hade vi fem stycken elever, fyra tjejer och
en kille. En mindre grupp än tidigare, men dessa elever
var både intresserade och motiverade. Vad man åter igen
kan konstatera är att kunskapsnivån inom det område vi
undervisar är ganska låg, varför man först måste arbeta
sig upp till ”noll” och därifrån bygga vidare. Det blev fem
intressanta dagar med mycket ny kunskap för eleverna
att ta in. Vi är medvetna om att kursen är intensiv med
mycket information och ny kunskap. Nu är vår förhopp-
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med pengar till
ett sammanlagt
värde av 72 248
kronor. Vid sidan
av detta tillkommer också värdet
av den ljudanläggning som vi
fått sponsrad av
Art-Elektronik.
Åter igen ett stort
tack för det ni bidragit med! Detta
ger vid handen
att det sammanlagda värdet som
missionen bidragit med uppgår
till ca 115 000
kronor.

ning att denna kunskap skall kunna ligga till grund för
en större och bredare kunskap även inom områden som
videofilmning och redigering som också berör de områden vi undervisade i.
Då skolans radioarbete är under ständig utveckling,
där man hela tiden möter nya utmaningar känns det extra roligt att skolan nu i samband med den studio man
fått donerat nu kan utveckla sitt radioarbete. Efter att
kursen avslutats kunde vi under lördagen göra en praktisk insats genom att den befintliga studion flyttades till
sin nya plats. Två rum på tredje våningen har byggts
om för att inhysa två studios. Den ena blir en undervisnings- samt produktionsstudio. Den andra skall uteslutande användas för att sända direktsänd radio. Skolan
har investerat en del pengar i detta projekt i samband
med ombyggnationen, det rör sig om ca 8 000 kronor.
Om du som läser detta vill vara med och hjälpa skolan
täcka dessa kostnader kan du sätta in en valfri summa
på vårt konto, så förmedlar vi det vidare.

Löftenas barn

Under mitt besök
i Rumänien fick jag också möjlighet att samtala lite mer
detaljerat omkring byggnationen. I dagsläget finns det
fortfarande en byggkredit som måste betalas av. Församlingens ansvar omspänner en skuld på ca 45 000
kronor. Det motsvarar ca 40 % av den totala skulden,
vars resterande del kommer att kunna täckas med pengar
från annat håll. I dagsläget har vi förmedlat de pengar vi
haft på vårt konto för detta projekt, varför vi i nuläget inte
kan bidra med mer. Mitt löfte till pastor Jolta, som står
som ytterst ansvarig för projektet, är att skriva om det i
nyhetsbrevet. Om du som läser dessa rader känner dig
manad att stödja även slutfasen, är varje krona välkommen. Manar den helige Ande dig att ge en gåva skriv då
”Kyrkbygget i Spinus”. Å församlingens vägnar tackar vi
dig för din insats. Målsättningen är att skulden skall vara
betald innan årsskiftet. Vi vill rikta ett tack till er alla som
varit en del av detta projekt. Tag emot församlingens hälsning att just din gåva haft stor betydelse i det resultat vi
nu ser. Kyrkan är ett bevis på Guds omsorg och kärlek.
I mitt budskap till församlingen denna söndag påminde

Glädjen över gåvan som vi förmedlat till Löftenas Barn i
form av en ny skorsten, gick inte att ta miste på. Då jag
såg den gamla ligga ute på gårdsplanen inser man att
Gud måste beskyddat denna byggnad ifrån att fatta eld.
Skorstenen var verkligen som ett såll. Brandrisken har
varit överhängande, då rökutvecklingen i lokalen varit
kraftig. Men, nu har den nya kommit på plats. När man
skulle betala fakturan säger ägaren till företaget, som är
en kristen broder, att det pris han offererat inte stämde.
Han kunde göra ett ännu bättre pris! Dels för att det
tidigare uppmätta avståndet i verkligheten var kortare,
men att han också ville välsigna deras arbete. Detta
resulterade i att man fick pengar över som man istället
kunnat handla ved för, samt göra en del andra mindre
reparationer på byggnaden. Gud är verkligen god!

Invigningen av kyrkan i Spinus, Rumänien

Söndagen den 27 oktober var en glädjens dag i det lilla
samhället Spinus, en dryg halvtimmes bilfärd från Oradea.
Inför denna dag hade man inte annonserat i någon tidning
eller i någon församling att invigningen skulle ske, men
när vi anlände, redan vid niotiden, var
det fullt av människor utanför kyrkan.
En blåsorkester fanns på plats för
att spela. Flera pastorer från andra
samhällen i närområdet hade kommit för att fira med församlingen. Det
var många som ville tala denna dag,
talarlistan växte sig därför lång. Tre
timmar och tio talare senare var kyrkan
officiellt invigd. Som representant för
FTM-Mission hade jag fått hedersplats
uppe på podiet. FTM-Mission har varit
den enskilt största sponsorn av kyrkbygget. Det som FTM-Mission bidragit
med i pengar har varit avgörande för
att bygget kunnat fortsätta. Pastor
Jolta berättade att de pengar vi skickat
kommit i precis rätt ögonblick. Sammanlagt har missionen kunnat bidra
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Den vackra byggnaden ligger vackert belägen på en kulle väl synlig. Det blev en minnesvärd högtid då kyrkan i Spinus
skulle invigas. Människor från flera andra församligar kom för att närvara.
han fått beviljat möjligheten att börja läsa in sina betyg i
årskurserna 10-12. Självfallet kommer vi att i kommande nyhetsbrev följa Sasha.

jag om att det funnits tider då en sådan här byggnad inte
kunnat byggas utan myndigheterna gillande. Att det finns
församlingar, exempelvis i Blaj (stad i Rumänien, uttalas
Blash), som fått sin kyrka nedriven av myndigheterna två
gånger. Denna dag, var en bra dag att också påminna
sig om detta. Men nu står denna kyrka här, en fyrbåk
som strålar Guds kärleks ljus. Ett vittnesbörd om Guds
godhet och omsorg. Men också att varje medlem skall
sprida detta ljus i sin omgivning. Naturligtvis kommer vi
följa Florin Popa och församlingen i deras arbete. Tack
än en gång för din insats.

Liten ekonomisk rapport

Det var ett tag sedan vi redogjorde för hur insamlade
medel har fördelats mellan olika projekt. Därför vill vi ta
några rader i anspråk och redogöra för detta. Redogörelsen sträcker sig 10 månader tillbaka. Till Moldavien
har skickats för matpaket 66 460 kronor, brödprojekt 47
393 kronor. Till Sasha har vi tidigare skickat 7 531 kronor.
Sommarläger 14 450 kronor. En sedan tidigare skickad
gåva för ”degknådare” till bageriet kunde kompletteras
med ytterligare 8 600 kronor, den sammanlagda summan
blir ca 19 000. Till församlingen i Glodeni förmedlade
vi en gåva på 22 362 kronor till inköp av nya stolar. Till
Svetlana Lazar har vi skickat ekonomiskt underhåll för
perioden till en summa av 13 982 kronor. Vid sidan av
detta har vi också skickat pengar till makarna Lazar till
summa av 16 100. Dessa pengar har använts för inköp
av en bättre begagnad skåpbil samt sjukvård för Svetlana. Vi har också haft en del utgifter för klädpaket som
skickats till familjen. Detta ger oss en totalsumma på 196
878 kronor för arbetet i Moldavien.
Här följer ytterligare information rörande våra andra
åtaganden. För pastorssupport har vi under perioden
förmedlat 164 985 kronor. Till Caminul Felix familjebyar
har vi skickat sammanlagt 40 000 kronor. Till Löftenas
Barn har vi under perioden förmedlat support till ett värde av 80 380 kronor. Till proteskliniken Theranova har vi
skickat 5 000 kronor. Till Östeuropeiska Bibelskolan har
vi förmedlat 4 147 kronor. Vid sidan av detta finns den
radiostudio som skänkts av Brunnsparskyrkan i Tranås

Några ord om Sashas situation

Först och främst vill vi rikta ett stort och innerligt tack till
alla som med stor generositet hörsammat vårt initiativ att
hjälpa Sasha. I nästa nyhetsbrev hoppas vi kunna återkomma i mer detaljerad form i fråga om siffror. Men redan
nu har vi påbörjat arbetet med att ta de första stegen för
att ge Sasha ett friskare liv. Under min vistelse i Rumänien hade jag ett möte med den tandläkare som kommer
behandla honom. Vi kommer inte behöva betala för själva
behandlingen, men det tillkommer andra kostnader ifråga
om resa och uppehälle samt mat för tiden som de kommer vistas i Rumänien. Vi återkommer naturligtvis med
fortlöpande information om hur saker och ting utvecklas.
Det mesta pekar på att behandlingen kommer kunna
påbörjas redan i månadsskiftet november-december.
Det faktum att Sasha nu fått alla sina identitetshandlingar godkända och att han nu fått sitt pass är också
något av ett mirakel, ett Guds under. På ett minst lika
otroligt vis är det nu klart att Sasha får börja studera.
Trots att han hunnit fylla 19 år och egentligen inte, enligt
lagens mening, har rätt att gå i grundskolan, har Gud
öppnat även denna dörr. Av högsta politiska instans har
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som också betingar ett värde. Det ger vid handen att
under den gångna perioden har vi förmedlat ekonomisk
hjälp till de olika projekt vi stödjer till ett värde av 559
662 kronor. Denna summa avser alltså direkta missionsinsatser. Med anledning av dessa siffror finns det anledning att tacka Gud. Vi är oerhört tacksamma för den
hjälp vi kunnat förmedla. Du utgör en stor del i att detta
kunnat ske.
Med anledning av denna ekonomiska rapport vill vi
lyfta fram vårt konto Där det bäst behövs som skulle
behöva ”fyllas på”. Som du säkert känner till är vår strävan att så lite pengar som möjligt skall användas till administrativa kostnader. Under den senaste tiden har vi
haft många olika projekt vilket gör att denna kassa nu
är tömd. Vi skulle därför behöva stärka upp den. Vi har
också genomfört en omlokalisering av missionen vilket
också kostat en del pengar. Vi riktar ett tack till dig som
läser detta och ber att Gud skall välsigna er alla på ett
rikt och välsignat sätt.

Månadens projekt – julpaket till
familjer i Moldavien

Också detta år vill vi genomföra en insamling till jul för
de familjer som vi delar ut matpaket. December månads
matpaket brukar bli något fler till antalet. Det landar oftast vid 45-50 familjer som får del av denna julgåva. För
många av familjerna börjar nu den svåra tiden, då det
man konserverat från sommaren börjat ta slut. Svårast
är de tidiga vårmånaderna och fram tills det åter går att
så och skörda. Därför vet vi att dessa matpaket fyller ett
oerhört stort behov. Inte bara att de skapar lite guldkant
inför julen, utan de utgör för dessa familjer skillnaden
mellan liv och död. För några dagar sedan fick vi denna
hälsning från Igor. Det är ett vittnesbörd som beskriver
dessa förhållanden.

Vasile är en tacksam mottagare av de matpaket som
delas ut till familjer i Glodeni.

Avslutning

Det är med tacksamhet till Gud och till er alla jag avslutar
detta nyhetsbrev. Under mitten av november kommer
jag att åter igen göra en kort resa till Moldavien. Det blir
tillsammans med några pastorskollegor. Det finns också
behov av att stötta Igor i en del uppgifter. Det kommer
också hållas flera gudstjänster under tiden vi besöker
Glodeni. Bed gärna för resan!
Har du behov av förbön eller samtal finns vi alltid till
för dig. Ring eller skicka ett mail eller ett brev. Besök
gärna vår hemsida där mer information finns att hämta.
Våra nyhetsbrev finns också där att läsa eller ”plocka
hem”. Avslutar detta nyhetsbrev med en önskan om
att Gud skall välsigna i rikt mått. På återhörande om
en månad. Då med en kort rapportering från resan till
Moldavien.

Ett rop av tacksamhet för ett mirakulöst
ingripande
Mitt namn är Chiscau och jag tillhör en fattig familj,
som består av min fru och mina två barn som
dagligen har många behov som vi som föräldrar
inte har möjlighet att uppfylla. Jag är arbetslös
utan ett fast arbete och min fru är hemma och
sköter hushållet. För närvarande tar jag enstaka
jobb som varar en dag eller två. Jag trodde att Gud
hade glömt oss. Jag visste inte vad jag skulle göra,
vår situation förvärrades för varje dag som gick.
Min fru gråter ofta över vår situation och över att
hennes hälsa hela tiden blir sämre. Under dessa
dagar, då vi prövades svårt, hördes en knackning
på vår dörr. Det var Igor med fru Svetlana. Igor är
pastor i den evangeliska kyrkan här i Glodeni. De
samtalade med oss om Guds kärlek och hur Gud
bryr sig om oss. De gav oss ett paket med mat,
sade att det är en gåva från Gud till oss. Alla i vår
familj blev mycket glada över denna gåva och
tackar och prisar nu Gud tillsammans. Vi tackar
Gud och alla goda människor som gjort denna
gåva möjlig.
				Med tacksamhet
				Vasile
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