Frid och god fortsättning!

S

å är man åter tillbaka på kontoret efter en nästan
två veckor lång vistelse i Rumänien och efter att
fått fira påsk här hemma. Resan till Rumänien har
gått bra, inga incidenter, men det har stundtals
varit intensiva dagar med mycket att göra. Men det är så
det skall vara. I detta nyhetsbrev vill jag ge några glimtar
ifrån resan. Vi vill också rikta ett tack till Er alla som stöder
oss i förbön och genom gåvor. Ert engagemang betyder
oerhört mycket för oss. Det möjliggör för detta arbete att
kunna fortsätta. Vi tackar Gud för er trofasthet. Gud skall
rikligen löna er för det ni gör för de människor som lever
utsatt och som ännu inte mött Jesus till frälsning. Men
innan jag återger några glimtar vill jag dela några tankar
omkring påsken.

Tre dagar
Vi har precis lagt bakom oss tre dagar som satt djupa spår i mänskligheten, men också i vårt eget liv. Jag
vill hämta några rader ifrån 1 Kor 15:20-21 där vi läser:
”Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda,
som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden
kom genom en människa, kom också de dödas
uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör
i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus.”
Död och liv genom en människas offer på korset – Jesu
död. Liv genom samma människa – Jesu uppståndelse.
Detta firar vi under påsken. Men vi måste i vår tro och vårt
liv fira hela påskens budskap; långfredagen, påskafton
och påskdagen. Vi måste omfamna smärtan under långfredagen och den tystnad och osäkerhet som rådde under
påskafton samt glädjen i den uppståndelse som skedde
på påskdagen. Det är på grund av denna vecka och i synnerhet dessa tre dagar som den kristna tron existerar idag.
Jesus dog på fredagen för att sedan läggas i en lånad grav
på fredagskvällen och under lördagen, men för att sedan
återuppstå på söndagen och därigenom omintetgöra synden och dödens makt över våra liv. Genom denna handling
har vi fått ett evigt liv! Men den kristna tron handlar inte
enbart om det som hände på söndagen, lika lite som det
enbart handlar om det som utspelades på fredagen. Det
kristna evangeliet handlar om att reservationslöst omfamna
all dessa tre dagar. Att dela Kristi lidande på fredagen, att
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också genomlida tvivel och den tystnad som lördagen
innebar för att på söndagen få dela glädjen i att livet vänder
åter i Jesu uppståndelse.
Den som väljer att vara ”fredagstroende” finner sitt
andliga djup i att enbart dela Kristi lidande och död på
korset. Faran med att leva så, är att vi lätt kan invaggas i
tron att kristen tro enbart handlar om smärta och lidande.
För att vara genuin i sin tro måste det innebära att man
måste uppleva lidande och förlust för att anses vara äkta
och genuin i sin tro. Allt annat framstår som glättigt och
påklistrat och ytligt. Men att hamna i andra diket, att leva
som ”söndagskristen” är lika farligt det. Söndagstroende
lever ut en tro som i alla väder, oavsett hur livet ter sig,
alltid framstår som glada och problemfria vars liv aldrig
befinner sig i skugga. Aldrig möter motgång eller svårigheter. Allt handlar om att leva så lycklig som möjligt. Den
som lever enbart en ”söndagstro” riskerar att hamna i en
andlighet som blir lika svår som den ”fredagstroende”,
där livets enda mening är lycka, där tron blir ett medel för
den egna lyckan och framgången. Där de som lider, har
det svårt, är sjuka och på annat sätt svaga endast lider av
en svag och otillräcklig tro. Här finns lite plats för lidande
och svaghet.
En ”söndagstroende” blundar gärna för det svåra i livet, för skuggorna och de djupa dalarna. Sen har vi de
”lördagstroende” de som tvivlar om en ny morgondag, om
solen kommer att gå upp igen. Som kört fast i sina egna
tvivel och osäkerhet. Lördagen är den dag då Kristus förblev i graven. Medan den ”lördagstroende” som endast
lever en ”lördagstro” förblir i tvivel och tvåhågsenhet. De
som förblir där, tror mer på sina egna tvivel och sin egen
obeslutsamhet än de tror på Bibelns och Jesu budskap
om en tro som kan övervinna, som vill och kan lyfta oss in
i ett nytt perspektiv. Den kristna tro som förmår omfamna
alla dessa tre dagar, blir en tro för hela livet. Den skapar
bärighet inför livets alla dimensioner. Det är när vi omfamnar hela påskens budskap, när vi delar Jesu lidande,
men också omfamnar våra tvivel och tron på en ny uppståndelse i våra egna liv, som påskens budskap och Jesu
död får en helt ny mening. Låt oss omfamna hela påskens
budskap, varje dag - livet ut. En sådan tro ger balans och
ger oss ett gott perspektiv både i tro och i liv. Låt oss leva
med dessa ”tre dagar” varje dag, levande i tro och gärning. Jesus är verkligen uppstånden!

Några glimtar från Rumänienresan

Det är alltid lika roligt att få återvända till Rumänien och Oradea. Människorna där och landet som sådant har en stor
plats i vårt hjärta. Dagarna där innebär många olika möten
och att också möta våra olika kontakter och samarbetspartners. Denna resa innebar två nya bekantskaper som
vi hoppas kunna presentera lite längre fram. Men vistelsen
innebar också att få dela den stora glädjen med Dan Mitra
och hans familj då deras dotter gifte sig. Brudparet var så
vackra och högtiden firades på söndagens gudstjänst då
de vigdes. Vi önskar dem all lycka, nu som man och hustru.

Den romska kolonin i Tinca

Som många redan känner till så leder Florin Popa, som vi
också understödjer ekonomiskt, flera församlingar omkring
Oradea. En av dessa är den romska församlingen i Tinca.
Vi har i tidigare nyhetsbrev skrivit om denna plats. Vi har
också funderat och bett över hur vi skulle kunna hjälpa och
stödja socialt i detta sammanhang. Vid mitt första besök,
som skedde under förra året, hade jag inte möjlighet att se
omfattningen av den misär som råder i den romska kolonin
i Tinca, då vi endast gjorde ett kort stopp där. Under mina
dagar i Oradea har jag vid två tillfällen fått möjlighet att mer
grundligt besöka platsen och se behoven där. Under mina
två besök hade jag möjlighet att besöka sammanlagt ett 15
tal familjer. Jag vill kortfattat bara nämna om vad jag fick se
där. I området bor ca 500 familjer som lever under mycket
svåra förhållanden. Sammanlagt kanske 3500 individer,
förmodligen många fler. Det genomsnittliga barnantalet
är ca 7 barn per familj, men det finns familjer med både
tretton och fjorton barn.
För många är dessa barn den enda vägen till försörjning, då man får barnbidrag på ca 80 kronor i månaden. Vi
besökte en familj där modern var 28 år gammal, hon hade
7 barn, den äldsta, en son var 17 år. Hon blev alltså gravid vid ca tio års ålder. Hon utgör tyvärr inget undantag.
Många flickor får barn tidigt. Analfabetismen är mycket
utbredd, väldigt få kan läsa och skriva, inte heller räkna.
Eftersom ingen vill anställa dem, därför att de är romer, är
nästa samtliga utan arbete. Många av männen befinner
sig därför i andra länder i hopp om att finna arbete eller
tigga för att kunna försörja sin familj. Bostadshusen i området är mycket undermåliga. Inga duschar eller tvättmöjligheter. Denna vinter har det funnits de som helt saknat
skydd och tvingats sova utomhus. Tillgången på mat är
också problematisk, likaså sjukvård som är obefintlig, då
en mycket hög procent inte är registrerade och därför står
utanför sjukvårdssystemet. Hela situationen är mycket
svår och komplicerad. Men mitt i denna ofattbara misär,
som inte lämnar någon oberörd, finns denna romska församling som samlar ca 30 familjer. Församlingen har med
sin närvaro förändrat klimatet i denna koloni, där tidigare
ingen ”utomstående” icke rom, vågade sig in. Varken polis eller sociala myndigheter vågade besöka platsen med
rädsla för att bli nedslagen och rånad. Men i och med
församlingens närvaro har klimatet sakta förändrats. Församlingens påverkan är påtaglig och verklig. Vi kunde nu
röra oss tämligen fritt, även om det finns områden som
man fortfarande bör undvika. Under vårt besök hade vi
möjlighet att dela ut ett antal matkassar som togs emot
med tacksamhet.

Bildtext:
1. Mannen i mössan bor i detta lilla ”hus”, han lider av psykiska och fysiska besvär. 2. Barnen är många och därför
blir det många munnar att mätta. 3. Kvinnan är mamma till 7 barn, är själv 28 år och hennes äldsta barn är 17 år.
4. Standarden på husen är generellt mycket låg, men några familjer verkar ha det något bättre och mer ombonat.
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Vad kommer vi då göra för att förbättra villkoren för
dessa människor? En av anledningarna till resan var att
erbjuda möjlighet för en lokal församling från Tranås att
se romernas situation på plats. Det har också under vistelsen knutits kontakt med ytterligare en församling. Tillsammans kommer vi att gå vidare med projektet. Men här
finns plats för fler församlingar att hjälpa till. Om du som
läser detta, känner dig manad att engagera dig, hör gärna
av dig. Det som sker nu närmast är att vi som finns med
i projektet kommer att träffas. Vi behöver mötas för att
samtala om och lägga upp en plan för hur vi går vidare.
Det finns konkreta förslag om vad vi vill göra för att förbättra villkoren för dessa människor. Men vi känner starkt
att vi inte enbart kan ge ett stöd till de 30 familjer som
finns i församlingen, utan hjälpen måste vända sig till hela
det romska samhället. För oss alla har det varit nödvändigt att på plats se hur människor lever och bilda sig en
uppfattning om hur vi bäst kan hjälpa – på deras villkor.
Vad detta innebär kommer vi att återkomma till inom en
ganska snar framtid. Men känner du redan nu att du vill
stödja, skriv då ”Tinca” på inbetalningstalongen så går
din gåva till detta ändamål.

En enklare och
värdigare tillvaro har
vi kunnat ge den här
romska familjen.

Hjälp till en romsk familj

Under vistelsen i Oradea kunde jag också besöka en romsk
familj där tre generationer bodde. Där mamman till tre av
barnen ganska nyligen avlidit. Det är en familj som jag besökt vid ett tidigare tillfälle, men som nu tvingats flytta då
deras hem skulle rivas till förmån för en ny genomfartsväg.
Familjen hade anvisats ett hus av kommunen som saknade
det mesta av bekvämligheter. Genom pengar vi fått in till
missionen har vi kunnat renovera en toalett (kakel samt en
ny toalettstol) samt sätta in en diskbänk i köket. Vi kommer
nu att gå vidare och installera även en varmvattenberedare
så de kan få varmvatten i huset.

församling utanför Oradea, i
Rontau. Alltid en upplevelse
att besöka dessa församlingar med sin uttrycksfulla musik, som spelas på hög volym
och med mycket inlevelse
blir det oftast en minnesvärd
upplevelse. Sedan fick jag påföljande helg predika på två
olika platser. Söndagens förmiddag spenderades tillsammans med Filadelfiaförsamlingen i Oradea och kvällens
gudstjänst i Pingstförsamlingen i Stei (f.d. Petru Grosa). Att
få besöka denna församling är också speciellt. För ganska
många år sedan bidrog FTM-Mission med pengar så att
denna byggnad kunde byggas. Tacksamheten från min sida
är stor för att jag fick dela gemenskapen med dem. Med
detta lämna vi rapporteringen från resan.

Mötesbesök

Under min vistelse i Oradea hade jag möjlighet att besöka
flera gudstjänster där jag också fick predika. Det är en fantastisk upplevelse att få dela Guds ord tillsammans. Gudstjänsterna är välbesökta med förväntansfulla människor.
Bönebruset är stundtals öronbedövande men underbart att
få vara en del av. Detta brus är något jag ibland saknar från
våra församlingar i Sverige. Det har blivit ganska tyst i våra
församlingar. Under måndagen besökte jag en liten romsk

En kort hälsning från Sasha

Det har nu gått en tid sedan vi skrev något om Sasha i
Moldavien. Men det är ju i sig ett gott tecken. Sedan vi
första gången skrev om honom har det ju hänt mycket i
hans liv. Sashas situation har förbättrats och hans liv fylls
idag till stor del av skola och läxor. Han förlorade så många
år då han inte kunde gå i skola så det finns mycket att ta
igen. Från vårt perspektiv finns det ett par saker vi vill hjälpa
honom med och det är att ge honom en tandställning. Vi
har nu tagit kontakt med en klinik i Balti, som är villiga att
ta sig an honom. Detta arbete kommer att påbörjas inom
kort. Sedan har Sasha ett skelande öga som enligt läkarna
i Moldavien går att komma tillrätta med. Detta är, efter att
tandställningen är på plats, nästa steg. Sashas framtid ser
betydligt ljusare ut än för bara ett par år sedan. Han har
börjat prata om sin framtid och vad han vill göra. Det finns
flera saker han nämnt, en är att försöka arbeta som tolk.

Församlingen i Stei,
där gudstjänsten
var välbesökt med
gästande talare och
orkester och kör från
Oradea.
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Hans engelska har tackvare Marika utvecklats enormt under
tiden vi känt honom. Han har också blivit mer utåtriktad,
vilket är fantastiskt. Men vi vet också att hans förflutna
plågar honom. Det han varit med om, där vi inte känner
till allt, är fortfarande jobbigt för honom. Men bara det att
han börjar prata om sin framtid innebär ju att hans förflutna
påverkar honom allt mindre. För några dagar sedan fick
vi några korta rader från Marika som vi delar med oss av.

Ser ljust på framtiden.
Sasha kämpar på med
relationer och skolgång.

Hejsan!
Sasha mår bra. Hans skolresultat blir bara bättre och
bättre. Hans allmänhälsa är bra, fast han har haft
problem med influensa under den gångna vintern.
Detta har gjort att han varit sjuk vid ett flertal tillfällen.
Den behandling han fick från läkarna har nog bidragit
till detta, då de gav honom en felaktig behandling.
Hans lärarinna i engelska blev förvånad att Sasha,
då han varit borta från skolan, kunnat komma ikapp
så bra. Hon säger att han är den näst bäste eleven i
engelska i sin klass. Nu tillbringar Sasha mycket tid
med att lära sig att uttala och förstå det engelska
språket. Han vill också lära sig franska. Han hoppas
kunna påbörja dessa studier snart. Vi hoppas också
att vi skall kunna få hans tandställning på plats inom
kort och sedan behandla hans skelögdhet. Ja, detta
var några rader om Sasha och hur hans vardag ser ut.

			

Sasha har också hunnit fylla 20 år .

Avslutning

Så har vi nått fram till avslutningen av detta vårmånadsbrev.
I brevet har jag försökte ge några glimtar ifrån resan till
Rumänien. Om bara några dagar (den 9e) avreser jag för en
tio dagar lång vistelse i Moldavien. Det blir också det några
intensiva dagar. Jag kommer tillsammans med Igor leda
en liten grupp amerikaner som kommer dit för att arbeta
tillsammans med församlingen med både evangelisation
och socialt arbete. Vi kommer dela ut matpaket och besöka
äldre som är i behov av stöd på flera sätt. Bed gärna för
dagarna jag kommer spendera där. Tack för att du tog dig
tid att läsa detta nyhetsbrev. Vår förhoppning är att det
skall få bli till välsignelse för dig. Finns det bönebehov är
du välkommen att höra av dig, så tar vi med ditt böneämne
då vi beder.

Marika Deriuseva

Det är fantastiskt att bevittna den resa som Sasha har
gjort. Vi är mycket tacksamma för att det gått så pass bra
för honom som det gjort. Marika som tog honom under
sina vingar har betytt och betyder oerhört mycket i hans
utveckling. Vi riktar också ett tack till alla er som då vi skrev
om honom bidrog till att vi kunnat göra de saker vi gjort.
Allt detta har bidragit till att vi nu ser hur en ung man börjar
ta tag i sitt liv och planera för sin framtid. All ära till Gud för
att allt verkar samverka till det bästa.

Med önskan om Guds rika välsignelse.

Månadens projekt

Denna månad vädjar vi om fortsatt stöd till de olika fasta
projekt vi stödjer. För Moldaviens del är det i första hand
matpaket och bröd. Det är absolut avgörande för människors fortsatta överlevnad (både kroppslig och andlig
bemärkelse) att dessa projekt får fortsätta. Därför vädjar
vi till dig om ett fortsatt stöd till dessa projekt. Vi ser också
att stödet till pastorer är betydelsefullt. Genom deras arbete kommer stora skaror av människor inom hörhåll för
evangeliet. På samma sätt är arbetet bland romerna viktigt.
Här gör Löftenas Barn ett fantastiskt arbete där barnens
skolgång finns i fokus. Stöd med läxor samt att ge ett varmt
mål mat om dagen. Genom deras arbete får också barnens
familjer stöd. I samband med mitt besök hälsade jag också
på hos en av familjerna på Caminul Felix. Detta arbete som
är så viktigt. Det är fantastiskt att se den förvandling som
dessa barn går igenom då de får komma till ett varmt och
kärleksfullt hem. Samtala med Herren om på vilket sätt du
kan ge ett stöd till dessa projekt. Möjligheterna att regelbundet stödja något av dessa projekt är det bästa sättet,
då stödet blir regelbundet. Möjlighet till Autogiro finns.
Blankett kan hämtas på vår hemsida, där du också kan
anmäla dig. Vill du hellre få en blankett hemskickad får du
gärna höra av dig så ombesörjer vi det.

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 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.
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