Guds frid käre medarbetare,

Tranås den 10 juli 2014

V

i befinner oss nu mitt i den svenska sommaren. Vi
hoppas att du tagit tillfället att njuta av allt det goda
sommaren har att bjuda. Inte minst att få vila från
det vardagliga. För egen del befinner vi oss mitt
i vår semester, men vill med detta brev tillönska er alla en
skön sommar. Vi har nu nått fram till ”halvtid” för detta år.
Våren har varit intensiv med många olika händelser. Redan
nu vet vi att hösten kommer att bli lika intensiv. Därför känns
det nu bra att få några veckors ledigt.
Tag också emot vårt varma tack för de gåvor vi fått ta
emot. Behoven är fortsatt stora. Jag tänker på de olika
fasta projekt vi stödjer, inte minst underhåll av pastorer
och matpaketen vi delar ut till familjer i Glodeni, Moldavien. Båda dessa, för att nämna ett par av våra fasta projekt, är båda angelägna projekt. Vi vet att många människors liv blir förvandlade genom de olika församlingar
där pastorerna tjänar. Vi vet också att genom matpaketen blir människors fysiska behov mötta, men de öppnar
också människors hjärtan. Flera familjer finner vägen till
en levande tro på Gud genom denna hjälp. Har du på ditt
hjärta att stödja något av dessa projekt, finns möjlighet att
ge en regelbunden gåva. Du kan bli ”fadder” för antingen
ett matpaket eller en pastor genom att månatligen ge en
gåva till något av dessa projekt. I samband med detta vill
vi påminna om möjligheten att ge via autogiro. En fantastisk möjlighet att ge sin gåva regelbundet. Information
omkring detta hittar du på vår hemsida.

största gåvan och här har Jesus Kristus med sitt eget liv gått
före. Detta är kärlek och nåd över allt mänskligt förnuft. Nu
får vi, i tacksamhet över vad Jesus Kristus gjort, ge vidare
till andra människor det Gud givit till oss.

En uppdatering omkring Sasha

I vårt tidigare nyhetsbrev skrev vi om Sasha och hans resa
till Kiev i Ukraina. Den hjälp han fick där, har i stort sett
inneburit att den svåra migrän han har nu är under kontroll.
Under min senaste resa till Rumänien hade jag också möjlighet, då både Sasha och Marika befann sig i Oradea för
att få sina tänder åtgärdade, möjlighet att träffa dem. Det är
glädjande att vi nu fått möjlighet att åtgärda ytterligare ett
av de stora behov vi sett hos Sasha. Vi riktar ett stort tack
till bröderna Daniel och Emil Copil som varit så tillmötesgående och kostnadsfritt lagat både Sashas och Marikas
tänder. För Sashas del återstår en del arbete, då han är i
behov av en tandställning. Detta kommer vi att arbeta vidare med senare i år. Kostnaden för en tandställning ligger
omkring 8-10 000 kronor. Men, det mest arbetsamma är
hans inre helande. Sasha brottas fortfarande med mycket
inre ilska och hat som riktar sig mot de människor som
gjort honom så mycket ont.
Efter hemkomsten till Moldavien, ville Sasha besöka
sin mors grav i den stad hon ligger begravd. Så Sasha
reste på egen hand hem till Transnistrien och den stad
han kommer ifrån. Han ville först och främst ordna med
några saker vid sin mors grav som inte blev gjorda då hon
begravdes. Han ville också besöka sin pappa och sin bror.
Sasha har också varit efterlyst av militären, då han inte
fullgjort sin militärtjänstgöring. Han kunde nu visa upp sitt

Några korta tankar från skriften vill jag dela tillsammans
med dig innan vi går vidare i detta nyhetsbrev. I Psalm
127 kan vi läsa följande: ”Om inte Herren bygger huset, är
byggnadsarbetarnas möda till ingen nytta. Om inte Herren
skyddar staden, står vaktposten förgäves på sin plats! Det
är meningslöst att släpa och slita från tidiga morgonen till
sena kvällen, för Gud ger dem som älskar honom vad de
behöver, också när de sover.” Vad oerhört viktigt det är att
vi överlämnar vår dag och vår möda i Herrens hand. Att vi
inser att det är för Herren vi arbetar, oavsett vad vi lägger i
vår hand. Herren sörjer för våra behov, han tar vård om oss
och i sin nåd ger han av sitt goda. Och i stort och i smått får
vi be om Herrens beskydd, varje dag, varje stund. Gud har
omsorg om din situation, han har omsorg om oss. Det är
gott att veta att Gud har all makt och att han är den högste
Guden som inte vacklar. Han är vårt värn, vårt skydd. Vårt
arbete är inte förgäves, vår möda inte utan vinning. Vi vet,
att allt det vi gör för Gud, bär rik frukt, inte bara i vårt eget
liv utan också i andras. Inget bär större välsignelse med
sig än att få ge sitt liv för en annan människa. Detta är den

Emil Copil och Sasha under en av de många
behandlingarna. Nu återstår arbetet med en tandställning.
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Sasha och undertecknad på promenad i Oradea.

Emanuela i svart tröja tillsammans med sina
klasskamrater.

moldaviska pass och friades från alla misstankar. Sasha
berättade också att situationen för hans familj är mycket
svår. Han berättade att hans halvsyster som är 17 år, börjat prostituera sig. Hans pappa, med sin nya fru, har börjat
dricka och är för det mesta onyktra. Hans styvmor har ett
barn som är 3 månader tillsammans med Sashas pappa.
Sasha fruktar nu för sin bror som är 8 år att han skall dras
in i de gäng som finns i området som blir allt mer kriminella; att han skall bli en gangster som alla andra. Situationen
i detta område är mycket allvarlig, inte minst situationen
i Sashas familj. Vi omsluter både Sasha och hans familj i
våra förböner. Tacksamheten för att Sasha fått börja ett
helt nytt liv är oerhörd stor. I detta har Marika en mycket
stor del, då hon tagit Sasha till sitt hjärta och stöttar och
hjälper honom i hans tillfriskanande.

motsvara ca 20% av totalkostnaden för konferensen. Vi vet
vad en sådan här konferens betyder för de pastorer som
kommer att delta. Många av dem kämpar på i det tysta och
är i stort behov av undervisning och uppmuntran. Tack för
din villighet att stödja oss med en gåva för konferensen.
Det går att, närsomhelst under året, ge en gåva till detta
projekt. Märk din gåva ”pastorskonferens” så går gåvan
oavkortat till omkostnaderna för konferensen. Vi tackar på
förhand för ditt engagemang.

Sommarens projekt

Även denna månad håller vi möjligheten öppen att ge en
gåva till det sommarläger som nu planeras av församlingen
i Glodeni. Det finns många förväntansfulla barn som nu ser
fram emot detta läger. Kostnaden per barn för detta läger
är 250 kronor. Det innefattar alla omkostnader för lägret
som pågår under 10 dagar. Å församlingens och de berörda
barnens vägnar tackar vi för ditt engagemang.

Emanuela är i behov av vår hjälp

Under min vecka i Oradea gjorde jag också en snabbvisit
till proteskliniken Theranova. Jag ville informera mig om
hur situationen ser ut och om det fanns någonting vi som
organisation kunde hjälpa dem med. Jaco berättade att
den flicka vi tidigare hjälpt som heter Emanuela, är i behov
av att få sina proteser renoverade. Emanuela, för er som
inte vet vem hon är, kommer här en liten uppdatering.
Emanuela föddes med en autoimmun sjukdom som gör
att hennes blod tjocknar. För att förhindra detta behöver
hon få regelbundna injektioner. Men då familjen inte kunnat
ge henne dessa, har det medfört att hennes ben behövt
amputeras. FTM-Mission har vid dessa tillfällen bekostat
hennes proteser. Eftersom vi tidigare hjälpt Emanuela och
hennes familj, känns det naturligt att ännu en gång få göra
en insats. Vi kommer att återkomma till detta behov längre
fram i höst.

Avslutning

Så har vi kommit till avslutingen på denna sommarhälsning
från oss. Det glädjer oss så oerhört att du finns med i arbetet
Gud ställt oss i. Ditt engagemang betyder mycket för oss
och är en förutsättning för att vi skall kunna utföra det som
Gud kallat oss till. Dina förböner, ditt givande och inte minst
hälsningar vi får ta emot på olika sätt betyder mycket för
oss i arbetet. Vår bön är att Gud rikligen skall välsigna just
Dig/Er för detta engagemang. Men vet också att vi finns
till för Dig. Vi vill vara en tillgång för dig. FTM-Mission har
något vi kallar för bönetjänsten. Har du ett bönebehov eller vill att vi skall hjälpa dig tacka Gud för omständigheter
eller förhållanden där Gud gripit in. Skriv eller ring till oss.
För dig som har tillgång till en dator, finns möjligheten att
besöka vår hemsida. Där kan du skriva vad Gud lagt på
ditt hjärta. Varmt välkommen att höra av dig.

Pastorskonferensen i Polen

I detta sommarbrev vill vi också skicka med en påminnelse
om det pågående projekt vi har som löper under hela året.
I maj månad nästa år planerar vi att genomföra en pastorskonferens i Polen. Insamlingsmålet för denna konferens är
ca 100 000 kronor. Så här långt har vi kunnat konstatera
att vi inte nått upp till de budgeterade delmål vi satt, då vi
skrivit om konferensen. Vi kommer att återkomma till denna
konferens under hösten och kanske någon gång under
våren nästa år. För de som anmäler sig till konferensen,
kommer vi att ta ut ett självkostnadspris, som kommer

Med önskan om en fortsatt välsignad sommar.
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