Guds frid,

T

änka sig, vi har nu lagt den sista sommarmånaden bakom oss och hösten knackar nu på
dörren. Med facit i hand kan vi konstatera att
vi haft en fantastisk sommar, vilka fina sommardagar med mycket sol och värme! Varma sommarminnen att bära med sig under långa och mer kylslagna
höst och vinterdagar. Visst, alla årastider har något
speciellt och det gäller att ta tillvara det unika i varje
årstid. Därför sätter vi nu vårt hopp till en fin höst. Vi
vill också så här inledningsvis tacka för förbön och de
gåvor vi fått ta emot under månaden som gått. Vi känner
stor tacksamhet för ditt stöd. Tack
också för telefonsamtal. Kontakten
med dig är viktig oavsett det är via
e-post eller genom ett telefonsamtal. Ett besök här på vårt kontor är
också välkommet. Det sistnämnda
hoppas vi kunna ordna under lite
mer ordnade former under hösten,
då vi kommer ordna ett öppet hus.
Välkommen att besöka oss då!
Efter att vi nu återvänt från semester och en längre arbetsresa är
ordningen återställd här på missionen. Arbetet flyter på och vi planerar som bäst för kommande månader. Men låt mig först
få dela några tankar ifrån Guds ord innan vi går vidare
i detta nyhetsbrev. Det bibelord jag vill dela hämtar vi
från Jesaja 58. Dessa bibelverser beskriver på ett målande sätt en del av det uppdrag FTM-Mission står i.
Från den sjätte versen läser vi:
”Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga
bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt
sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige
skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd
den nakne var du än ser honom och drag dig inte
undan för den som är ditt kött och blod. Då skall
ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och
ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet
skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa
i dina spår. Då skall HERREN svara när du åkallar
honom. När du ropar, skall han säga: ’Se, här är
jag. ’Om du gör dig av med varje slags ok, om du
slutar att peka finger och tala onda ord, om du
delar med dig åt den hungrige av det du har och
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mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp
i mörkret och din natt bli lik middagens ljus.’” Jes.
58:6-10 (SVF)
Profeten skräder inte orden i denna text som är både
uppfordrande och utmanande. En text som är högaktuell i dessa dagar, då vi ser hur allt fler människor
tvingas på flykt undan krig, svält, svåra epidemier och
andra oroshärdar. Men också här på ”hemmaplan” har
samhällsbilden ändrats. Utsatta människor som söker
efter ett bättre liv och framtid. Det råder ingen tvekan
om var Bibeln står ifråga om att
hjälpa den svage och utsatte. Guds
ord står alltid på den svages sida,
alltid utan undantag. Som troende
skall vi också stå på den svages
sida, alltid och utan undantag.
Som bekännande kristna har vi ett
uppdrag, att ställa oss i gapet; fylla
det tomrum som uppstår där andra
sviker. Bibeln är fylld med exempel
där Gud kallat människor att fylla det
”gap” som uppstår. Jesus själv var
enastående i sin tjänst att se människan i sin utsatthet. Jesus visar
gång efter gång, genom sitt eget liv och sin tjänst, hur
detta gap täpps igen. Vi har samma uppdrag, samma
kallelse att med våra liv och våra resurser ”täppa igen”
dessa ”håligheter”.
Men bibelordet vi läst ger också löfte om Guds välsignelse, om helande och om en ljus framtid för den
som ger sitt liv för den utsatte, som inte ”drar sig undan” utan ställer sig i gapet för den som är i nöd. Det
för en speciell välsignelse med sig för den som vågar
ställa sig i gapet för den utsatte, för den som lider nöd.
Gud blir heller aldrig någonting skyldig den som ger av
sina tillgångar, oavsett hur de ser ut. Hur vi än ser på
saken har vi fått mer än vi behöver.
Genom FTM-Missions arbete blir vi delaktiga i vad
detta bibelord beskriver. Det är en outsäglig glädje att
få ta del av vittnesbörd och rapporter om vad Gud gör;
hur människor blir befriade från det som förtrycker.
Hur bröd och matpaket öppnar människors hjärtan för
Guds kärlek. Oavsett var Gud behagar ställa oss, finns
det alltid ”hål” att täppa igen. Genom ditt engagemang
tillsammans med FTM-Mission blir din gåva, dina för-

böner till stor välsignelse för de människor som nås av
Guds kärlek, av hans omsorg genom villiga fötter och
utsträckta händer som berör. Tack för att du står med
oss i det arbetet.

Sommarlägret i Glodeni
Under sommaren gjorde vi ett upprop för sommarlägret
församlingen arrangerar i Glodeni. Även detta år samlade detta läger många barn och unga. Sommaren är
för många barn en svår tid då dagarna saknar den rutin
som skolan erbjuder. Från kommunens sida finns det
inte så stort engagemang för de sommarlediga barnen,
utan många lämnas åt sitt öde. Många barn har inte
sina föräldrar där, då de tvingas söka arbetet långt bort.
En del åker till Ryssland, andra till Ukraina i hopp om
att finna arbete. Deras barn bor ofta hos sina mor- eller
farföräldrar eller hos andra släktingar. För många barn
är detta ett mindre lyckat arrangemang. Många lämnas
vind för våg. Därför är sommarmånaderna också en tid
då lockelserna är många. Även om tyngre droger inte
är så vanliga, finns det ändå tillfällen då både alkohol
och andra substanser är mer tillgängliga än annars.
Det finns också mer tid att ägna sig åt mer tvivelaktiga
sysslor än då skolan är i gång. Mot bakgrund av detta
fyller det sommarläger som församling erbjuder en allt
viktigare roll. Genom sommarlägret kommer församlingen i kontakt med många barn och unga. Lägret blir
en viktig händelse i dessa barns liv. Där finns det vuxna
som bryr sig om dem, som lyssnar och som tröstar.
Med lite bakåtperspektiv kan vi se att detta sommarläger genom åren inneburit många positiva saker för
församlingen. Genom kontakten med dessa barn och
ungdomar har församlingen fått en naturlig kontaktyta
mot deras familjer. Flera av föräldrarna finns nu med i
församlingen, kanske inte att alla är avgjort kristna, men
det kommer med tiden. Några föräldrar har dock tagit
steget och kommit till tro, låtit döpa sig och finns nu med
i församlingen. Under två års tid har församlingen hållit
tre dopförrättningar. Så här skriver Igor om sommarlägret
som hölls i sommar:

Barn som deltagit på sommarens läger. För många av
barnen är detta sommarens höjdpunkt.

förbereda dem för livet och ge dem en framtid och
ett hopp. Prisad vare Gud!

Genom Guds nåd har vi kunnat välkomna 60 barn
till sommarlägret. Vi tackar Gud för den öppna
dörr detta sommarläger är. Genom detta läger får
de unga lära sig mer om hur de kan leva i ett rätt
förhållande till Gud. I år gjorde vi så att vi bjöd in
barnen till kyrkan innan lägret. Vi ordnade olika
typer av aktiviteter för dem och uppmuntrade dem
att delta på lägret. Vi bjöd också in deras föräldrar,
så vi kunde berätta för dem hur vi organiserar
lägret. Jag är mycket glad och tacksam när jag
ser hur Gud arbetade i hjärtat hos både föräldrar
och barn. Jag märkte sedan under själva lägret
hur Gud genom sitt ord förändrade barnens sätt
att vara och hur deras attityd förändrades. Många
av dem har insett en stor sanning; och det är
det ord vi läser i Galaterbrevet, där det står: ”det
människan sår skall hon också skörda” Gal 6:7.
En del av dem har börjat ändra sitt beteende. Jag
har också förstått att Gud genom detta läger vill

				Igor Lazar, Pastor
Vi tackar Gud för den förändring vi ser i många barns liv,
men också hos deras föräldrar. Det är detta vi ber Gud
om; att församlingen skall få vara en maktfaktor i samhället, en motvikt till mycket ondska och mänskligt lidande.
Det bröd som församlingen i bokstavlig bemärkelse sänt
ut ser vi nu vända tillbaka i frälsta och upprättade liv.

En sommarhälsning från Florin Popa
Arbetet i församlingen i Spinus fortsätter med oförminskad styrka. Tidigare i våras arrangerade församlingen
tillsammans med vårdhögskolan en dag då bygdens
folk fick komma till församlingen för en enklare hälsoundersökning. Många kom för att få sin hälsa undersökt.
Församlingen, med Florin Popa i spetsen, har en längtan
att nå ut i samhället på ett förtroendegivande sätt. Dessa
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aktiviteter underlättar det arbetet. Under sommaren har
församlingen engagerat sig i olika projekt. Ett av dessa
är ett sommarläger för ungdomar. Vi har fått denna hälsning från Florin Popa.
För mig var augusti månad en månad fullmatad
med olika evenemang och erbjudanden. I början
av augusti var jag på läger med ungdomar från
Filadelfiaförsamlingen i Tinca, sammanlagt över 80
unga människor. Det var en välsignad vecka men
tung för mig. Jag har varit samordnare för detta
läger, förutom att organisera var jag tvungen att
söka sponsorer för att säkerställa att de 80 unga
människorna hade mat att äta. Det har också varit
bröllop nästan varje helg under perioden, ett var
i församlingen i Tinca.
Jag har också skrivit en del ansökningar för
försöka samla in pengar till de olika projekt
och satsningar vi gjort. Två av dessa är för
ungdomsverksamheten i Tinca och det andra
gäller en renovering av lokalerna där. Vi hoppas
på bidrag, eftersom vi behöver renovera. Behoven
är stora, inte minst i de båda församlingarna jag
tjänar i Tinca. Den romska församlingen består
av 45 medlemmar alla romer och alla lever under
mycket fattiga förhållanden, familjerna är stora
med många barn.
Deras levnadsvillkor är oerhört svåra. De
befinner sig längst ner på den sociala skalan.
Ett fåtal av familjerna har det en smula bättre,
då någon i familjen funnit arbete i Tyskland
eller Frankrike. Men för de allra flesta lever
man trångt, ofta i ett enda rum. Den personliga
hygienen är oerhört bristfällig, för att inte säga
helt frånvarande. De romska familjer som tillhör
församlingen försöker leva ett så värdigt liv man
kan under dessa omständigheter. Men många
lider svårt. Några av familjerna har en ko eller en
get som försörjer dem med lite mjölk. Stölder är
vanliga, man själ helt enkelt för att överleva.
De romer som tillhör församlingen försöker att
vara en förebild för de andra i kolonin. Behoven
är enorma, speciellt då vi nu närmar oss vintern.
Saker som skor, varma tröjor, men också mat
då familjerna saknar möjlighet att ge mat åt alla
i familjen. Barnen behöver också kläder inför
vintern. Jag har försökt att hjälpa dem så gott jag
kan, men resurserna här är mycket begränsade.
Jag har dock lyckats få fram ved till vintern för
att ge dem möjlighet att hålla varmt i deras små
hus. Men eftersom många lever under så svåra
omständigheter, är många av dem sjuka. De barn
som trots allt går i skolan behöver skolmaterial.
Jag lider med dessa människor. Jag önskar jag
kunde samla in mat och kläder inför vintern. Om
det funnits pengar, att också kunna ge barnen
någon enkel gåva inför julen som snart är här.
Som pastor i deras församling önskar jag att jag
kunde ge dem något mer handgripligt stöd, mer
än att bara vara deras andliga stöd som pastor.
		

Sommaren har varit
intensiv för pastor
Popa. Sociala satsningar och
tonårsläger. Den romska familjen bor i Tinca och är, som
många andra familjer i stort behov av hjälp.

Ge gåvor via din mobiltelefon
Det är nu möjligt att med några
enkla ”klick” stödja missionens
arbete via sin mobiltelefon. För
att kunna ge måste man vara ansluten till den mobila bankapplikationen Swish. Ytterligare information finns på vår hemsida.

Vårt Swish-nummer är: 123 419 3561

Tack för din gåva!

Florin Popa, Pastor
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Månadens projekt
Den här månaden vill vi rikta vår blick mot en ung rumänsk flicka som är 14 år och heter Emanuela. För alla
som följt missionens arbete genom åren är Emanuela ett
bekant namn. FTM-Mission har vid två tidigare tillfällen
hjälpt familjen och Emanuela med proteser. Emanuela bor med sin familj i den östra delen av Rumänien.
Emanuela lider av en kronisk blodsjukdom som gör att
hennes blod tjocknar. För att förhindra detta får hon
regelbundna injektioner. Dessa behandlingar är mycket
kostsamma, vilket medfört att familjen vid några tillfällen
inte själva kunna bekosta dessa, varför Emanuela då
tvingats till amputation av båda sina ben.
Tackvare sina proteser kan Emanuela leva ett helt
normalt liv. Hon går i skolan och umgås med kompisar
som vilken annan 14-åring. Något som inte i samma
utsträckning hade varit möjligt om hon levt utan sina
proteser.
Under mitt senaste besök i Rumänien besökte jag
proteskliniken för att samtala om hennes situation. Det
visade sig då att Emanuela är i behov av att få sina
proteser renoverade och delvis utbytta, då hon vuxit
ur sockeln som sluter an mot hennes ben. Vår bön är
att du som läser detta vill göra en insats för Emanuela.
Å familjens vägnar säger vi redan nu tack för din gåva.
Gud skall rikligen välsigna och i härlighet fylla varje
behov. Den sammanlagda kostnaden för detta projekt
landar på ca 55 000 kronor för två proteser. Emanuela
behöver få sina nya proteser så snart det bara är möjligt. Tack för din gåva.

Emanuela vid ett
tidgare tillfälle
då FTM-Mission
bekostat hennes
proteser.

Öppet hus
Under hösten kommer missionen att hålla ett öppet hus.
Kom och besök oss på plats i våra nya lokaler. Vi håller öppet söndagen den 16 november mellan klockan
14.00-17.00. Notera redan nu detta datum i din almanacka. Sätt upp den medföljande minneslappen på ditt
kylskåp. Välkommen!

Emanuela (i mitten) är idag 14 år och lever ett
vanligt tonårsliv med skola och kompisar.

Avslutning

Resa till Moldavien och Rumänien
Mot slutet av den här månaden kommer vi, jag och min
fru Maria, samt en god vän att göra en kortare resa till
Moldavien. Under några dagar kommer vi att besöka
församlingen och planera för kommande projekt. Det
finns många olika behov som väntar på en lösning. Bed
gärna för oss och för resan som sker över månadsskiftet.
På hemvägen kommer undertecknad att stanna några
dagar i Rumänien. Bibelskolan vi samarbetar med firar
20 år och jubilerar. Vi känner att vi vill hedra Bibelskolan genom att närvara vid detta jubileum. I samband
med detta kommer jag att stanna några dagar för att
undervisa på skolan. Det ges också tillfälle att besöka
våra andra samarbetspartners. Vi återkommer med en
rapport från resan i kommande nyhetsbrev.

Det har varit inspirerande och givande att skriva detta
nyhetsbrev. Min förhoppning är att du välsignats av
dess innehåll. Kanske har Gud utmanat dig till förnyat
eller fördjupat engagemang i någon av de grenar vi som
mission stöttar. Vi ser mer och mer att hjälpbehoven
ökar i de länder vi finns verksamma. Var lyhörd till vad
den helige Ande manar dig till i detta avseende. Så vill vi
påminna dig om bönetjänsten som alltid är öppen. Har
du ett bönebehov eller vill att vi skall hjälpa dig tacka
Gud för ett bönesvar, finns vi här för dig. Välkommen
att höra av dig på det sätt du finner lämpligast. Tack för
att du tog dig tid att läsa, på återhörande om en månad.
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