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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds frid käre medarbetare,

Tranås den 10 mars 2014

T

iden går och vi har nu lagt det mesta av
vintern bakom oss, våren är i antågande.
En fantastisk tid väntar. Dagarna blir längre
när ljuset sakta återvänder. Det är också
fantastiskt att höra fåglarnas kvittrande. En föraning
om varmare tider. Tiden för att återigen besöka Rumänien är också i antågande. Mer om detta längre
fram i detta brev. Först vill vi rikta ett tack till er alla
för de gåvor vi fått ta emot. Behoven är många,
därför är just din gåva betydelsefull. I detta brev har
vi förmånen att introducera möjligheten att ge sin
gåva via Autogiro. Du hittar mer information omkring
detta längre fram i brevet och i den medskickade
broschyren. För några dagar sedan fick vi också
ett par hälsningar ifrån Igor i Moldavien. Gud gör
fantastiska ting i detta samhälle som allt mer berörs
av det arbete församlingen lägger ner. Innan vi går
vidare i detta nyhetsbrev vill jag dela ett ord från
böckernas Bok, Bibeln. Guds ord till sitt folk. I den
Nya Levande Bibeln kan vi i 1 Korintierbrevet 13
läsa de välkända orden:
”Om jag talar alla språk, både i himlen och på
jorden, men inte har kärlek till andra människor, så
är jag med mina tomma ord bara en pratmakare
som för oväsen. Om jag kan profetera och känner
till alla Guds hemligheter och allt som ska hända
i framtiden, men inte älskar mina medmänniskor,
vad gör jag då för nytta med all min kunskap? Om
jag har trons gåva, så att jag kan flytta på berg bara
genom att säga ett ord, men inte har tillräckligt med
kärlek till andra så är jag ingenting värd. Om jag ger
allt jag äger till fattiga människor, och är villig att
dö i min tjänst, men inte älskar dem jag är kallad
att tjäna, så kommer mitt arbete inte att ha något
som helst värde.”

Ord som stämmer till eftertanke. Ingen enda av oss
önskar vara ”en pratmakare som för oväsen” inte
heller en ”skrällande cymbal”. Kärleken är det som
ger substans och en botten i våra liv. Det är den
som bär oss i vår kallelse och tjänst. Kärleken till sin
medmänniska är absolut central i Jesu undervisning
och inte minst, i Paulus ord vi precis läst. Vi är kal�lade att älska dem vi är kallade till att tjäna.
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Det är också sant att vi kan göra många saker,
som att välsigna andra människor, utan att vi för
den skull älskar dem. Men oftast betyder en sådan
handling, enligt skriften, ingenting för oss själva,
möjligen mer för den vi försöker hjälpa. Sådana
egenskaper som att framhålla sig själv, stolthet,
högmod och avund kan vara tecken på bristande
kärlek. Eller rent av en avsaknad av densamma.
Det är därför kärleken är så oerhört viktig. Och
tvärt om; avsaknaden av kärlek till sin nästa garanterar ett resultat, utan värde, som ingen vill ha, en
”skrällande cymbal” för att låna Skriftens ord. Men
att rikta sin kärlek till den person som är kärleken
själv, garanterar ett resultat i relationen till andra
människor, som är större än summan av dess beståndsdelar.
När vi följer Jesus, går i hans fotspår, garanterar det en utgjutelse av Guds kärlek som övergår
allt förstånd. När vi älskar vår nästa; för att Kristus
först har älskat oss, blir kärleken begriplig. Det är
bara i ljuset av Guds kärlek som vår egen kärlek
och kärleken till vår nästa blir gripbar och förståelig. Att göra ”gott” är alltid bra, men att göra detsamma utifrån ett kärleksperspektiv bär alltid mer
frukt än om vi gör samma sak, men saknar kärlek.
Till Rumänien
När detta brev når dig befinner jag mig tillsammans
med en god vän Craciun i Rumänien för att slutföra
arbetet med radiostudion, på Bibelskolan, som påbörjades förra året. Det är oerhört glädjande att se

Ljust och fräscht. Kontrollrummet i den ena studion
som flyttats in i nya lokaler på tredje plan.
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Moldavien
Arbetet med att dela ut både bröd och matpaket
fortsätter med oförminskad styrka. Sakta men
säkert börja vi nu se hur allt fler människor börjar
besöka församlingen. Mycket tack vare de matpaket och det bröd som under flera år delats ut. Att
få följa den här utvecklingen är en oerhörd förmån.
Så mycket positivt har skett under de år vi stöttat
arbetet där. Jag kommer mycket väl ihåg mitt första
besök sommaren 2010. Det som då mötte mig var
en främlingen som kämpade för sin överlevnad. I
princip hade man inget barn och ungdomsarbete.
Medlemsantalet hade under flera år legat helt still,
man hade svårighet att nå ut i samhället. Många
menade att församlingen var en sekt, som man
inte beblandade sig med. Okunskapen var utbredd,
misstänksamheten mycket stor. Sakta men säkert
har denna inställning förändrats. Genom utdelning
av bröd och under senare år även matpaket har
människor på ett mycket praktiskt sätt fått uppleva
Guds omsorg och kärlek. Under sommaren 2012
hade församlingen sin första dopförrättning då flera
personer lät döpa sig. Och i slutet av förra året döptes 7 personer. Ännu en är planerad till sommaren.
Under de tre senaste åren har FTM-Mission
också samlat in pengar till de sommarläger som
arrangerats genom församlingen. Dessa läger har
på ett påtagligt sätt öppnat församlingen mot samhället. Kommer barnen så kommer så småningom
också deras föräldrar. Det senaste lägret genomfördes på en lägergård söder om Glodeni och samlade ett 60-tal barn och ungdomar. Idag har församlingen, tackvare dessa läger, ett arbete bland
barn och unga som varje vecka samlar ett 30-tal
barn. Det stora flertalet av dessa kommer från familjer som har det mycket svårt socialt. Men som
tackvare matpaket och bröd fått det något bättre.
Många barn bor hos sina mor- eller farföräldrar då
deras mamma och pappa befinner sig någonstans
i Europa för att arbeta. För många av barnen är
församlingen en öppen famn, en trygg plats som
erbjuder det deras egna föräldrar inte kan ge dem.
För några dagar sedan fick vi denna hälsning
från Igor. Han skriver om hur både bröd och matpaket påverkat församlingens arbete i Glodeni.

Själva studiorummet. Bakom det högra fönstret skall
vi nu bygga studio nummer 2.

hur några av skolans elever valt att arbeta mer aktivt
med radioarbetet. Med den nya studion kommer
detta arbete att kunna intensifieras ytterligare. Då
den andra studion blir färdig, kommer man att kunna
sända och producera parallellt. På missionens hemsida finns en länk i högerkanten som tar dig till studentradions hemsida. Där kan du lyssna på radion.
Under mitt besök kommer det också ges tid till att
besöka våra olika samarbetspartners. Säkerligen
kommer det också ges tid till mötesbesök och predikan. Jag vet att dagarna blir långa och intensiva,
men det är oerhört givande och utmanande. Kom
gärna ihåg oss i förbön. Vi återkommer i kommande
nyhetsbrev med en rapport. Jag kommer också att
försöka uppdatera via vår Facebooksida. Följ oss
gärna där.

Genom Guds nåd och genom de båda projekten
”dagligt bröd och ”matpaket” som idag når ut i
samhället ser vi nu hur människor gensvarar på
Guds kallelse. Idag har församlingen ett varierat
program med många barn, ungdomar och äldre.
Detta har blivit möjligt på grund av dessa båda
projekt som riktar sig till fattiga familjer, föräldralösa
barn och till änkor. Jag vill mycket kort visa på hur
dessa biståndsprojekt har påverkat och förändrat
livet för människorna i Glodeni.

Kvinnan är en av de människor som står som
mottagare av matpket.
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Vi upplever nu hur skri
ftens
ord går i uppfyllelse:
att det ”Bröd som kast
as
på vattnet...” nu idag,
eller efter en lång tid,
”blir återfunnet” geno
m
omvändelse och männis
kor
som återvänder till Gu
d.
Slutet av 2013 och början av 2014 har varit och
är stora ögonblick för församlingen, till Guds
ära och glädje i församlingen. Nu ser vi den
frälsning som Gud har förberett för de behövande
i staden Glodeni. Vi upplever nu hur skriftens
ord går i uppfyllelse: att det ”Bröd som kastas
på vattnet...” nu idag, eller efter en lång tid, ”blir
återfunnet” genom omvändelse och människor
som återvänder till Gud.
De senaste två veckorna har en ung familj (man,
hustru och två barn) börjat komma regelbundet till
församlingen. De har under ett års tid fått ta del
av både bröd och matpaket. Deras vittnesbörd är
tydligt. ”Det finns inget annat liv värt att leva än
det liv vi funnit i Jesus Kristus.”
Sedan har vi änkan som heter Tamara. Också
hon har tagit emot matpaket och bröd. När hon
fick sitt matpaket plockade hon undan det hon
behövde för egen del, resten delade hon ut till
några föräldralösa barn. Hon berättade för barnen
om Gud och hur mycket han älskar dem. Detta har
hon gjort de senaste sex månaderna. Idag kommer
dessa barn till kyrkan och prisar Gud.
Vi tackar Herren för att det är vår generation
som får se detta skriftställe gå i uppfyllelse: Tack
Herre att vi är den generation som ser detta ord
gå i uppfyllelse: ”att det bröd som kastas på
vattnet efter en lång tid återvänder”. Gud kommer
en dag att belöna alla som möjliggjort för dessa
föräldralösa barn och denna unga familj att de
genom bröd och matpaket fått uppleva Guds
kärlek och lära känna Jesus Kristus som sin
personlige frälsare.

Välsignade matpaket. Två av de föräldralösa barn som
änkan försett med mat.
1. Idag samlar vi varje vecka ett 30-tal barn från
fattiga familjer till verksamheten vi valt att kalla för
Hopp. Dessa barn har också bildat en kör.
2. Matpaketen som delas ut når fram till många
fattiga och unga familjer med många barn. Dessa
familjer har nu börjat komma till församlingen.
Mammorna i dessa familjer kommer också till en
samling för kvinnor/mammor som vi ordnar varje
vecka, de träffas på tisdagar och på lördagar.
3. Idag, efter att vi fått döpa 7 personer den 15
december förra året, har redan 7 nya personer
anmält sig till dop. Dessa personer har under
en tid också stått som mottagare av både bröd
och matpaket. Dessa personer kommer att till
sommaren låta döpa sig.
Som pastor i församlingen tackar jag Gud för hans
nåd, som ser till de behövande här i Glodeni. Vi
ser att allt fler av de som står som mottagare av
både bröd och matpaket nu börjar komma till
församlingens gudstjänster. Jag vill personligen
framföra mitt varmaste och innerligaste tack till
alla som stödjer oss i arbetet här i Glodeni. Gud
skall rikligen löna er alla för det ni gör för alla dessa
människor. Människor som får uppleva Guds kärlek
genom bröd och matpaket.

Vänliga hälsningar
Pastor Igor Lazar

Vänliga hälsningar
Pastor Igor Lazar

I samband med denna hälsning fick vi också ta emot
ett vittnesbörd från flera av de människor som berörs
av församlingens arbete. Igor skriver följande:

Tackbrev
Under hösten och nu i vår har vi tittat närmare på
olika omkostnader missionen har. Detta arbete har
resulterat i en del positiva åtgärder som sänkt våra
omkostnader. Samtidigt ser vi att en del kostnader
ökar. En av de fasta kostnader missionen har är
kostnaden för porto. Från och med april månad
kommer Posten för andra gången i år att höja portot.

När brödet kastas på vattnet…
”Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du
det tillbaka.” Ords 11: 1
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Den sammanlagda höjningen handlar om nästan en
hel krona. Detta medför naturligtvis högre kostnader
för oss. Med anledning av denna ökade kostnad,
kommer vi att göra några små förändringar.
Tackbreven har funnits med i missionens arbete
under många år och det är vårt sätt att tacka för din
gåva. Dessa tackbrev/bekräftelsebrev har skickats
till dig som givare då gåvan varit 300 kronor eller
mer. För några är det också en bekräftelse på att
gåvan kommit fram. Samtidigt vill vi vara goda förvaltare av de medel som kommer missionen till del.
Därför kommer vi att göra en förändring gällande
tackbrev.
Du som fortsättningsvis önskar få ett tackbrev/
bekräftelse på din gåva, måste kryssa i rutan på
PG-talongen, alternativt skriva det på din inbetalning i Internetbanken. Väljer du autogiro kan du aktivt meddela oss om du vill få tackbrev/bekräftelse
eller inte i samband med din anmälan. Vi arbetar
också på att hitta en lösning för att kunna skicka
tackbrev via e-post. Vi
hoppas kunna presentera en lösning på detta
under en överskådlig tid.
Vi återkommer i kommande
nyhetsbrevet
med ytterligare information då detta är ordnat.

tillfällen måste du som valt Autogiro, om du önskar
stödja ett specifikt månadsprojekt, antingen göra
en extra inbetalning för detta ändamål, alternativt
höra av dig till oss.
Avslutningsvis vill vi i samband med införandet
av Autogiro med frimodighet fråga om du kan tänka dig öka ditt givande något. Kanske kan du avvara en extra femtio eller hundralapp? Än en gång
tack för det du gör för de människor som kommer i
beröring med missionens olika engagemang.
I övrigt hänvisar vi till den medskickade broschyren. Har du ytterligare frågor är du välkommen
att höra av dig. Att ansluta sig till Autogiro är helt
frivilligt, men är något vi vill uppmuntra dig till. I
samband med introduktionen av Autogiro öppnar
vi också för att få nyhetsbrevet via e-post. Detta
kan du kryssa i på talongen med medgivande av
Autogiro eller via formuläret på vår hemsida.
Avslutning
Det är med tacksamhet i hjärtat jag skriver det
som blir avslutningen på detta nyhetsbrev. Vi
tror och bekänner oss till en mäktig Gud som
lyssnar och svarar på bön i stort som i smått.
Guds löften är sanna och håller i alla livets
skeenden. Gud har i sitt eget ord sagt att han är
trofast, en Gud som inte sviker. Det är detta vi får
påminna oss om i tider då marken kanske sviktar
under våra fötter. Vi finns till för Dig, har du ett
bönebehov eller vill tacka Gud för bönesvar så
finns vi till för dig och ditt behov. Vi ställer oss till
förfogande för Dig. Hör av dig på det som passar.

Autogiro – fast
givartjänst
För några månader sedan skrev vi om det som några
efterfrågat; att få ge sin gåva via Autogiro. Vi har
sedan dess arbetat med frågan. I detta nyhetsbrev
öppnar vi nu för möjligheten att stödja missionen
på detta sätt. Autogiro är ett smidigt och enkelt
sätt att ge sin gåva. Som gåvogivare behöver du
inte fundera över om du givit din gåva då den dras
automatiskt från det konto du angivit. Men det finns
en detalj vi vill uppmärksamma dig på. Det är att fast
givarjänst inte berör de tillfälliga ”månadsprojekt” vi
presenterar med jämna mellanrum. De tillfällen då
vi gör ett upprop till ett specifikt behov. Vid dessa

Minnesgåvor och Testamenten
FTM-Mission står som tacksam mottagare av donationer och som förmånstagare
vid skrivning av testamente.
Kanske befinner du dig i en
situation där tankar kretsar
omkring testamentering av kvarlåtenskap. Eller står du
som anhörig inför dessa frågor. Det är i dessa sammanhang vi står som tacksam mottagare av minnesgåvor
eller skrivet testamente. Det går att också ge en gåva
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anonymt.
En donation i pengar eller annan kvarlåtenskap kan betyda oerhört mycket i det arbete vi
bedriver. Det kan skapa helt nya förutsättningar
på de platser vi finns verksamma.
För oss är det en stor förmån att få stå som
mottagare vid en testamentsskrivning eller annan
typ av donation. Välkommen att höra av dig om
du har funderingar omkring dessa frågor.

