Guds frid,

V

i hoppas att allt är väl med er alla så här i
höstrusket. Ja, nu så här i skrivande stund är
det verkligen höst och i vissa delar av landet
redan vinter. På vår breddgrad står träden så
gott som helt nakna; löven har fallit av och naturen går
in i sin vintervila. Varje årstid har sin tjusning, helt klart.
Den höga klara luften är kanske det man uppskattar
mest med hösten. Men det mörker som också kommer
kan upplevas som påfrestande och ganska tungt att ta
sig igenom. Tack och lov så har vi möjligheten att omsluta oss med andra ljuskällor, då dagsljuset är något
begränsat. Om några veckor går vi också in i det vi kallar
för ljusets högtid. Vi firar advent och Kristi födelse. På
många sätt en fantastisk tid. Så här inledningsvis vill vi
också rikta ett tack till Er alla som stöder oss genom
förbön och gåvor. Tack för ditt engagemang, det betyder mycket för oss och för de människor som berörs av
missionens arbete.

Några ord om mörker och ljus
Under mina resor, framförallt till Moldavien, har detta
med ljus och mörker blivit påtagligt. Både i bildlig och
lekamlig bemärkelse. När natten lägrat sig omsluts man
av ett kompakt mörker. Avsaknaden av gatljus och det
begränsade ljus som sipprar ut genom husens små
fönster, ofta beslöjade av gardiner, gör att det blir oerhört
mörkt. Den stjärnhimmel som öppnar sig över ens huvud
är något utöver det vanliga, något vi inte så ofta ser här
på våra breddgrader då vi oftast i våra städer omgärdas
av ett ständigt flöde av ljus. Det blir liksom aldrig riktigt
mörkt. Den moldaviska natthimlen är oerhört vacker! En
mäktig upplevelse som minner om Guds skapelse och
hans omsorg om oss. Men det finns också ett inre mörker
som vi möter uttryckt i hopplöshet, förtvivlan och maktlöshet över sin egen situation. Men det finns också en
andlig dimension vi möter, där människors andliga värld
omgärdas av mörker. Människor som ännu inte mött en
levande, verklig och frälsande Gud. Men i utdelning av
bröd och matpaket får vi möta denna hopplöshet med
Jesu kärlek som också förmår skingra detta mörker. Att
få uppleva detta är i sig en mycket stark upplevelse,
vi ser hur människors livssituation tar sig nya uttryck.
Mörkret skingras därför att Guds ljus börjar skina i deras
liv och i deras omgivning. Församlingen blir en fyrbåk,
ett ljus som lyser i både yttre och inre bemärkelse.

Tranås den 10 november 2014

Precis som vi människor är beroende av dagsljus för vårt
fysiska och själsliga välbefinnande är också vår andliga
människa beroende av ett inre ljus. Som människa kan
vi ibland drabbas av både själsligt och andligt mörker.
Som om vår inre människa går i vinteride. En person i
Bibeln som ofta omskrivs i talet om lidande och svårighet, också själsligt och andligt mörker, är profeten Job.
Denne Job var en prövad man, vars tvivel och frågor inte
tycktes få något svar. I kapitel efter kapitel följer vi Jobs
tankar, hans mödor och kval, allt medan Gud förblir tyst.
Faktum är att Gud förblir tyst under de första 37 kapitlen, för att sedan i det 38:e börja tala. Det är naturligtvis
svårt att veta vad dessa ”tysta” verser motsvarar i tid.
Men det vi kan anta är att det motsvarar en anseenlig
tidsrymd i hans liv.
Guds tystnad innebär inte att Gud övergivit oss.
Guds löfte står fast. Han finns vid vår sida under livets
alla omständigheter. Genom den helige Andes närvaro finns Gud alltid med oss. Jesu egna ord påminner
oss om detta ”han skall alltid vara med er”. Vilken tröst
och vilket hopp! I Bibeln finns många ord till uppmuntran och tröst för oss, oavsett vår livssituation. Ibland
gömda som pärlor i en åker, men de finns där för oss
till uppbyggelse och hjälp. Vetskapen att Gud finns där
vid vår sida är en oerhörd rikedom. Oavsett det mörker
vi kan uppleva finns i vårt inre, eller vi omgärdas av ett
yttre mörker, vet vi att Jesus Kristus är vårt ljus. Det
är till Honom vi får gå. Under dessa tider får detta ord
bli vår bekännelse och vår bön: ”Detta är det budskap
som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er;
att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.” 1
Joh 1:5.

Löftenas Barn
Det viktiga arbetet på Löftenas barn fortsätter. Varje
dag kommer det ett 50-tal barn till centrat, där de får
hjälp med sina läxor och får äta ett mål med lagad mat.
De får också lära sig kristna sånger och lära sig spela
ett instrument, såsom piano eller gitarr. Under oktober
hade vi distribution av kläder och mat till de familjer som
har sina barn på centrat. Det tråkiga är att de tar dessa
leveranser av hjälp för givet och motsätter sig att följa
regler, de vill bara få fördelarna med dessa utdelningar.
Nästan varje dag ställs man inför desperata människor

och deras behov. För romerna är situationen mycket
allvarlig. För några dagar sedan fick vi denna hälsning
från Dan Mitra som arbetar på Löftenas Barn.
Igår stod vi inför en speciell situation med några av
barnen från vårt center. En gammal dam, mormor
till tre barn, en flicka Emese, Robert och David
(tvillingar). Florian kom till oss för att be om hjälp,
eftersom deras stuga stod bredvid en nybyggd väg,
en förlängning av den ringled som omgärdar Oradea.
Myndigheterna vill riva deras hus efter att de skickat
dem till en ny plats; ett ödehus utan varken rinnande
vatten, avlopp, uppvärmning eller el. Huset är också
i behov av vissa grundläggande reparationer och
behöver målas. Hon sa att hon inte har några pengar
att betala för anslutning av vatten eller el vilket
kostar 300 euro (2700 kronor) och för material för
reparation och målning ca 200 euro (1800 kronor).
De tre barnen är föräldralösa då deras mor för tre år
sedan blev påkörd av tåget och dog. Deras far har
övergett dem sedan tidigare.
Vårt dagcenter tar hand om 52 barn från fattiga
romska familjer. Några av barnen bor med båda
sina föräldrar, vilka ofta är analfabeter och har ingen
regelbunden inkomst. Andra barn kommer från
ensamstående föräldrar eller bor hos en nära släkting
under tiden deras föräldrar rest till andra europeiska
länder för att tjäna pengar. Vi försöker att utbilda
barnen i grundläggande hygien, ett rätt uppförande,
vikten av regler och vi stöder dem i deras skolgång.
Vi förser dem med kläder och skor, de får låna en
bärbar dator och andra skolobjekt. Vi hjälper dem
också med deras läxor.
Varje dag kommer de till centrat direkt efter att
skolan är slut för dagen. De får en varm måltid, de
gör sina läxor och därefter har de sina musiklektioner.
Några studerar piano, andra gitarr medan alla deltar
i kören. När de är färdiga med sina läxor eller sin
musiklektion får de spela datorspel eller bordtennis.
Runt 16.00 får de äta en smörgås och gruppen från
Cheru (en närliggande by) körs tillbaka hem.

Den romska
mormodern med
sina tre barnbarn
som tvingas
flytta.

					Dan Mitra
					Löftenas Barn

För oss känns det angeläget och viktigt att stödja Löftenas Barn i deras uppgift att ge dessa barn en bättre framtid. Men det är ingen lätt uppgift, den kräver en alldeles
speciell kallelse. Att om möjligt skapa en bättre framtid
där dessa barn bor är oerhört viktig. Att få dem att förstå
vikten av att kunna läsa och skriva; att människan inte
bara lever för den dag som inne är, utan att man måste
planera för sin framtid. Lära sig läsa, skriva och räkna,
för att kunna klara sig i det moderna samhället. Denna
målsättning vill vi stödja. Därför är din gåva så viktig.

god förhandlare i Piotr, fått ett mycket bra pris på hyran av hotellrum och konferenslokal. Den tidigare satta
budgeten var också baserad på omkostnaderna för den
förra konferensen.
I skrivande stund har vi till konferensen samlat in 32
000 kronor. Det tidigare satta budgetmålet har vi därför
kraftigt kunnat justera ner. Den del som FTM-Mission
måste bära ekonomiskt är ca 55 000 kronor. Vi kommer att återkomma till konferensen vid ytterligare ett
tillfälle, då vi inte riktigt nått fram till full teckning av
kostnaderna. Känner du att du vill bidra med en gåva
till konferensen, finns möjligheten att när som helst ge
en gåva. Vi är tacksamma för ditt stöd, både i förbön
och på ett ekonomiskt plan. Det är angeläget att vi får
genomföra konferensen, då vi vet hur viktig den är för
dessa pastorer. Å pastorernas vägnar skickar vi redan
nu ett tack!

Pastorskonferensen i Polen
Under den gångna perioden har vi kunnat påbörja
förhandlingar med det hotell där vi kommer arrangera
konferensen. Det är med tacksamhet vi nu kan skriva
att flera faktorer medverkat till ett betydligt mer gynnsamt ekonomiskt läge. Vi har på grund av en fallande
kronkurs och ett bra förhandlingsläge, likaså en mycket
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som är ”hungriga” efter Gud, kommit till kyrkan för att
aktivt ta del av denna verksamhet som har ett brett
utbud av aktivitet: Bibellektioner, matlagning (som
kommer utsatta barn och familjer till del), och andra
pysselaktiviteter i syfte att förbättra barnens relation
till Gud. Kära vänner, bed för dessa föräldralösa,
hungriga och missgynnade barn. Bed också för de
familjer vars barn kommer till detta program. Här får
de höra om Guds kärlek och får äta sig mätta. Bed
också för ekonomiskt stöd; att vi kan ge barnen mat
och vad de behöver för att kunna växa och prestera
bra i skolan. Dessa barn behöver vår och Guds hjälp,
de är vår framtid. Jag önskar Guds välsignelse över
Er och ert stora hjärta för arbetet här i Glodeni.
					Er broder
					Igor Lazar

Många
glada och
tacksamma
barn kommer
till ”Klubb
Hopp”.

Julklappstips från oss
I detta nyhetsbrev vill vi skicka med
några riktigt bra julklappstips. För
visst är det så, att vi varje år ställs vi
inför detta dilemma; vad skall man
köpa? Men, till mångas glädje, har vi
nu tagit fram några riktigt bra förslag.
Dessa gåvobevis kommer också finnas som födelsedagsgåva, minnesgåva eller högtidsgåva. Har du något
annat du vill fira? Då ”snickrar” vi ihop
något personligt för det enskilda tillfället. Hur stor skall
min gåva vara? Svaret på frågan överlåter vi till Dig att
besvara. Men här ger vi dig några exempel på vad olika
saker kan kosta.
• Ett matpaket, med det nödvändigaste, "kostar"
		omkring 250 kronor per familj och månad.
• Ett tandläkarbesök kan kosta allt från någon 		
100-lapp till ca 800 kronor, beroende på vad 		
som behöver göras. Att rengöra munhålan och
ta bort tandsten kostar cirka 600 kronor. Att 		
få en tand utdragen eller lagad kostar ca 500 		
kronor.
• Att sponsra ett f.d. gatubarn, ca 250-300 kro		
nor per månad.
• Ett mål mat till dagverksamheten i Glodeni, 		
Moldavien kostar ca 15 kronor per barn och 		
dag.
• En veckas sommarläger kostar ca 250 kronor 		
per barn.

Bibelberättelser,
tävlingar och
pyssel är några av
aktiviteterna

En hälsning från Igor
En av aktiviteterna i församlingen är den klubb man
startat som heter ” Klubb Hopp”. Varje vecka samlar
man barn i olika åldrar för att tillsammans med dem göra
olika aktiviteter. Till denna aktivitet kommer också barn
som får hjälp genom församlingens dagverksamhet. Dit
kommer barn från socialt utsatta familjer för att få hjälp
med sina läxor. De får också ett mål mat. Den största
anledningen till att dessa barn, och i förläggningen också
deras föräldrar, kommer till församlingen är att många
berörs av församlingens arbete med utdelning av bröd
och matpaket. Igor skriver:

Köpet av ett gåvobevis blir till en viktig hjälp i missionens arbete och skänker samtidigt mottagren glädje.
Gåvobeviset skrivs ut på ett tjockt högkvalitativt papper i A4-format som du sedan med fördel kan rama in.
Resultatet blir en fin gåva att ge bort.
Anslut Dig till Fast givartjänst!

Jesus ger hopp till barnen i Glodeni
Genom Guds nåd har projektet ”Hopp” kunnat
fortsätta i församlingen. Under året har ca 30 barn,

Detta är en fin möjlighet för Dig som
vill stödja missionens verksamhet med
en månatlig gåva! Ring eller besök vår
hemsida för mer information.
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Månadens projekt – matpaket till jul
Vi vill också detta år ge möjlighet
att ge en gåva till förmån för matpaket. Vi vet ju vad julen innebär
för oss; att det är en av de främsta
högtider vi har. För de människor
som lever i Moldavien är det ingen
skillnad. Julen är en högtid man vill
fira. Men omständigheterna där är
så mycket svårare, då möjligheten
till en värdig jul inte finns för alla.
Vi vet att dessa matpaket har Tamara Zaharova
en avgörande betydelse i familjer
som får del av dem. Den tacksamhet man möter då
paketet delas ut är svår att beskriva med ord. Men den
bestående upplevelsen är att den har en livsavgörande
betydelse. Vi vet också att det förändrat människors
attityd till församlingen. Vi har bett Igor skriva några
rader om hur han ser på dessa matpaket och hur hjälpen
förändrat människors liv och hur det påverkar arbetet i
församlingen. Tag del av hans hälsning här.

Jag heter Zina Macarova. Jag
har problem med min hälsa
på grund av den hunger jag
tidigare tvingats genomlida.
Jag lider också av magsår.
Men idag är jag glad och
tackasam till Gud för dessa
matpaket. Idag behöver jag
inte längre gå hungrig och
pastor Igor beder för mitt
helande. Prisad vare Herren!
Mitt namn är Emilia Scrovtova
och jag är sjuk i diabetes och
jag saknar ofta mat att äta.
Jag skäms för att erkänna
det, men med smärta i själen
berättar jag nu detta. Men
nyligen har jag hittat tröst i
Herrens ord och i de matpaket
som jag får. Jag visste inte att
Gud kände till mina behov.
Men när jag besökte Igors
församling och lyssnade till ordet som predikades,
fick jag visshet om att Jesus är min Frälsare och
han sörjer för mina behov, så att jag inte behöver
gå hungrig.

Hur bröd för människor till tro
”Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du
det tillbaka. Dela det du har i sju delar, ja, åtta, ty
du vet inte vilken olycka som kan drabba landet.”
Ords 11:1-2.

Vi, hela församlingen, gammal som ung och
alla hjälpbehövande människor, tackar Gud för
matpaketen och vi ber att Herren välsignar er för
det goda och att ni inte glömmer bort våra behov.

Detta år har varit ett år av välsignelser för vår
församling och de behövande människor som
kommer till oss. Det är mycket på grund av det
resultat vi ser av projekten dagligt bröd och utdelning
av matpaket, som skänker en dubbel välsignelse till
församlingen. Dessa båda projekt ger människor
motivation att komma till församlingen och där söka
Gud. Jag vill nämna några händelser kopplade till
församlingens arbete och dessa båda projekt.
Det första är det dop vi hade i juli 2014, där fyra
personer ingick ett förbund med Herren Jesus genom
dop i vatten. Det andra är den tacksägelsegudstjänst
vi hade i församlingen tillsammans med stadens
innevånare. Vi förenades i bön och tacksägelse för
hans vård och omsorg genom bröd och matpaket
vi delar ut bland de familjer som har det tuffast. Det
tredje jag vill nämna är det stora antalet barn som
kommer till församlingen varje vecka. Antalet barn
som kommer till ”Klubb Hopp”, som vi valt att kalla
det, är runt 35-40 stycken. Dessa barn kommer till
kyrkan för att tacka Gud för att de inte är bortglömda.
Utan dessa båda projekt hade dessa familjer varit
bortglömda. Dessa båda projekt har fört människor
till församlingen. Jag vill dela med mig av några
vittnesbörd från människor som genom dessa
projekt fått sina liv förvandlade.

				Med kärlek, Pastor Igor

Avslutning
Vi har nu nått fram till avslutningen av detta brev. Under
det att jag skrivit dessa rader, har mitt hjärta fyllts av
tacksamhet för det vi ser Gud göra på de olika platser
missionen finns verksam. Helt naturligt finns det oerhört
mycket att göra. Mycket nöd och lidande som behöver
lindras. Därför får vi inte tröttas i vår iver att fortsätta
detta arbete. I våra hjärtan bär vi flera olika projekt vi
beder om skall kunna bli en verklighet. Vi beder att Gud
ska öppna de ”dörrar” som behöver öppnas, så att vi kan
ta de steg vi upplever vi skall ta. Tack för att du tänker
lite extra på våra vänner i Moldavien denna månad då vi
önskar ge dem en minnesvärd jul. Gåvobreven är också
en fin möjlighet att förgylla tillvaron för någon både här
hemma men på någon av det sammanhang vi finns
representerade. Tack för att du står med oss i arbetet!
Är du i behov av förbön eller samtal finns vi här för dig.
Ring, skicka oss ett brev eller ett mail alternativt besök
vår hemsida. Där kan du skicka oss ett meddelande. På
återhörande igen om en månad. Tack för visat intresse.

Mitt namn är Tamara Zaharova, jag är änka och lever
ensam. Ofta går jag hungrig och blir sängliggandes
på grund av dålig hälsa. Men jag tackar Gud för
pastor Igor och hans fru Svetlana som besöker mig.
Jag har flera gånger blivit inbjuden till församlingen,
där jag fått ett matpaket. Tack vare detta matpaket
är jag fortfarande vid liv, vilket jag prisar Gud för.
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JULKLAPPSTIPS
från FTM-Mission
Samma problem varje år...!!
Vad köper man för julklapp till den som redan
har allt? Varför inte ge bort ett gåvobevis till
förmån för något av missionens olika projekt.
Läs mer på baksidan av pappret.

Gör så här!

1. 		Välj bland de olika alternativen och bestäm det belopp
du vill ge. Det går att välja flera olika alternativ.
2. 		Fyll i talongen nedan, alternativt besök vår hemsida och
gör ditt val där. Du kan också ringa så hjälper vi Dig.
3. 		Gör Din inbetalning till vårt plusgirokonto. Märk
		inbetalningen med ”Gåvobevis”.
4. 		När vi fått din gåva/betalning skickar vi gåvobeviset till
dig.
Klipp efter den streckade linjen, vik, tejpa och skicka in.

Välj bland följande ändamål:

Sommarläger

Bröd

Matpaket

Proteser

Romerna

Välj ditt gåvobevis nedan!
Bröd till ett värde av ............. kronor.
Matpaket till ett värde av ............. kronor.

E-post:

Sätt in beloppet på plusgiro
485 05 37-4

Postnr:		

Gatubarn till ett värde av ............. kronor.

Adress:

Hjälp till gatubarn

Tandvård till ett värde av ............. kronor.

Namn:

Sommarläger till ett värde av ............. kronor.

Ort:

Romerna till ett värde av ............. kronor.

Skicka gåvobeviset till:

Tandvård

Proteser till ett värde av ............. kronor.

Beskrivning av de olika gåvobevisen
Genom att du ger bort ett gåvobevis stöttar gåvan något av följande
projekt som FTM-Mission stödjer i Rumänien och Moldavien.
Bröd - projektet ”Ett bröd om dagen”
FTM-Mission stödjer genom församlingen i Glodeni, Moldavien
ett brödprojekt som syftar till att kostnadsfritt dela ut bröd till
fattiga människor i Glodeni, Moldavien.

Sommarläger & Dagverksamhet
FTM-Mission stödjer församlingen i Glodeni, Moldavien i
deras arbete bland fattiga familjer och föräldrarlösa barn. Vi
stöttar också ekonomiskt genomförandet av ett sommarläger varje år.

Matpaket
FTM-Mission stödjer genom församlingen i Glodeni, Moldavien
ett matpaketsprojekt som syftar till att kostnadsfritt dela ut
matpaket till fattiga människor i Glodeni, Moldavien.

Tandvård
Tandvård i Moldavien är inte en av staten prioriterad vårdform. Därför måste all tandvård bekostas av den enskilde.
Behovet av tandvård är därför stort, i synnerhet bland
föräldralösa barn eller barn som kommer från socialt svaga
familjer. Din gåva möjliggör för dem att få denna vård.

Proteser
FTM-Mission samarbetar med en klinik i Oradea, Rumänien
som tillverkar och tillhandahåller proteser till människor med
funktionsnedsättningar.

Vik här!

Svarspost

Tejpa här

Tejpa här

FTM-MISSION

Romerna
FTM-Mission stödjer arbetet bland Romerna i och omkring
Oradea, Rumänien. Detta sker främst genom stöd till organisationen Löftenas Barn. Vi samarbetar också med lokala församlingar som arbetar bland Romerna.

Kundnummer 550115500
S-573 24 Tranås

Gatubarn (fd. gatubarn)
I Rumänien finns det fortfarande många barn som växer upp
utan föräldrar. FTM-Mission stöttar arbetet som sker genom
organisationen Caminul Felix familjebyar. Din gåva förmedlas vidare till stöd för detta arbete.

