Guds frid önskar vi Dig,

D

et är en lite märklig känsla att åter vara tillbaka i
”sadeln” efter att semestern nu är avslutad. Men
vi känner stor tillfredställelse över att nu vara
igång igen. Det har varit en bra och välbehövlig
tid av ledighet som innefattat både avkoppling och arbete
på huset där vi bor. Men det känns ändå bra att få vara
tillbaka på missionen för att återuppta missionens arbete.
Även om vi inte varit i tjänst har arbetet ute på missionsfältet
inte stannat av. I detta brev vill vi skriva några rader omkring
det som hänt under sommaren. Efter en intensiv vår med
en hel del resande kommer hösten att se lite lugnare ut. I
nuläget finns två resor inplanerade. En till Moldavien och
en till Rumänien. Dessa kommer att bli av under september och oktober. Hösten är ju också lite kortare så det blir
färre tillfällen att resa. Sedan finns det också behov av att
vara kvar på hemmaplan. Det finns arbetsuppgifter här på
missionen som ”släpar” efter då man varit på resande fot.
Vi ser fram emot en intressant höst och vår bön är att du
står med oss i arbetet även fortsättningsvis.
Innan vi fortsätter vill jag kort dela några tankar med dig
som läser. Under en tid har jag haft ordet tröst ringandes
i mitt bröst. Den stund våra egna ord tar slut, när orden
inte förmår omfamna det vi möter. När vi står öga mot öga
med sjukdom eller vår egen eller andras död finns den
kvar - trösten. Många har skrivit det förr och jag skriver
det igen; i Bibeln och den kristna tron finner vi en rik källa
av tröst. Bibeln och den kristna tron är en djup brunn att
ösa ur, inte bara då vi möter svårigheter utan genom hela
livet. Också i musiken finner vi en rik källa till tröst. Lutherska Missionskyrkans kör har producerat en skiva som
heter just Tröst. I ett av spåren på skivan finner vi följande
textrad: ”Han som känner doften av din panna, som hör
det glömda i din röst, hos honom får du vila och stanna,
luta dig mot hans bröst”. I dessa rader skönjer vi tröstens
rötter; Gud själv. Den Gud vi bekänner oss till är en personlig Gud, så personlig och nära att han känner igen vår
doft. Han hör de ord vi inte förmår säga. Hos honom får
vi finna vila och tröst; mot Hans bröst får vi vila. I sitt eget
ord har Gud lovat trösta oss. I Jesaja 66:13 läser vi: ”Som
en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er.” På samma
sätt kan vi sätta vår tillit till Gud då han också sagt att han
skall leda och beskydda oss även i tider och stunder av
svårighet och mörker. Profeten fortsätter att skriva i 51:12:
”Jag, jag är den som tröstar er.” Vi kan alltså vara säkra på
att i den stund vi i bön vänder oss till Gud, på egen hand
eller genom att få förbön, möter Gud oss. Vi behöver inte
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oroa oss eller sörja som de som inte äger något hopp. Vi
vet till vem vi skall gå för att finna tröst, vägledning och
hjälp. Guds nåd är en evig källa till tröst. I 2 Thessalonikerbrevet 2:16-17 skriver Paulus: ”Må vår herre Jesus Kristus
själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har
gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka
er till allt gott i gärning och ord.” Fantastiska och trösterika
ord att bära med sig genom livet, i såväl glädje som sorg.

Resan till Rumänien

Som många säkert kommer ihåg genomfördes en resa
till Rumänien under senare delen av juni. Anledningen till
resan var att FTM-Mission stod som värd för ett team av
amerikaner från Lancaster i Pennsylvania. De kom för att
hjälpa en familj med ett husbygge i det projekt som Caminul
Felix driver som kallas Habitatprojektet. Under en veckas
tid arbetade vi med att gjuta en husgrund till ett av husen
på området. Sammanlagt kommer det byggas ungefär 70
hus på området.
Det är en fantastisk förmån att få lägga tid på ett projekt som detta. Det arbete som gjordes är i sig en liten del
i ett så mycket större projekt, men för den familj som blev
hjälpt genom detta teams engagemang, betyder det naturligtvis oerhört mycket. Det är när mångas vilja att hjälpa
finns som det händer saker. Husen som byggs är ämnade
för de unga vuxna som växer upp på Caminul Felix och

Hela gruppen samlad efter ett ett väl
avslutat arbete.
I bakgrunden
skymtar de redan
färdiga husen.

de husföräldrar som väljer att lämna rum för en ny generation av husföräldrar. De flesta saknar möjligheten att på
egen hand skaffa sig ett boende. Bankerna i Rumänien
beviljar inte några lån till personer som inte kan lämna någonting i säkerhet. Inte heller kan man med den lön man
får bekosta ett lån. För många är det ett ouppnåeligt mål
att skaffa sig en egen bostad. Men tackvare detta projekt
som går under namnet Haibitatprojektet kommer många
familjer och unga vuxna att ges denna möjlighet. För en
ringa egeninsats och eget praktiskt arbete blir man ägare
till ett hus, som man sedan amorterar på under en 20 års
period. Därefter är huset deras eget.
Arbetet fungerade mycket bra och vi kunde slutföra arbetet under den utsatta tiden. Vi hann också med att göra
en utflykt till saltgruvan Salina som ligger i samhället Turda,
en tre timmars bilresa från Oradea. Ett mycket uppskattat besök. Under söndagen besökte vi två gudstjänster i
Tinca. Den första var i den rumänska församlingen, den
andra på eftermiddagen i den romska församlingen. Morgonens gudstjänst varade i tre timmar och innehöll bland
mycket annat två predikningar, sång och dopförrättning.
Det är alltid en glädje att få vara med då unga människor
väljer att följa Jesus i dopets vatten. Detta avspeglades
också i den glädje vi kände under gudstjänsten. Eftermiddagens gudstjänst var betydligt kortare, och präglades av
mycket sång och glädje. Att besöka en romsk församling
är en upplevelse i sig. Denna eftermiddag var inget undantag. Undertecknad hade förmånen att predika i båda
gudstjänsterna. Gruppen fick också möjlighet att vittna
och läsa ett Guds ord. Trötta, men oerhört tacksamma,
återvände vi under eftermiddagen till Oradea.

Utdelning av matpaket i Tinca

Dagen innan teamet skulle återvända till USA besökte vi
åter igen Tinca och den romska kolonin där. Denna gång
för att dela ut matpaket. Det är nästan omöjligt att i ord
beskriva hur det känns att dela ut dessa matpaket. Redan
när bilen rullar in i området möts man av människor som
kommer fram till bilen. När kassarna lastas ur bilen är uppståndelsen nästan total. Många, främst barn, flockas kring
bilen och kyrkolokalen fylls snabbt av nyfikna, mest barn
och kvinnor som kommer för att få sin del av ”kakan”. Vi
hade ett 30-tal kassar med oss denna gång. Men vi valde
att dela ut endast ett fåtal. Ganska snabbt märker man
att stämningen blir ganska hård. Många munnar behöver
mättas och vi vet att alla munnar inte går att mätta med det
vi kommer med. Därför valde vi att göra besöken så korta
som möjligt och inte utsätta våra vänner i församlingen för
onödigt mycket uppmärksamhet. Vi vet att de lätt hamnar
i onåd bland de som inte får del av denna hjälp. De kassar
vi inte delade ut kom att delas ut vid ett senare tillfälle.
Ett besök bland dessa familjer som lever i absolut fattigdom är inte enkelt att hantera. Men vi får inte blunda för
det som sker. Vi måste försöka göra något för att förbättra
levnadsvillkoren för de som har det allra sämst ställt. Som
vi tidigare skrivit, kommer vi att återkomma till situationen
i Tinca under hösten. Vi arbetar på ett projekt som vi tror
kommer betyda mycket för människorna som lever där.
Men vi vill i nuläget inte gå händelserna i förväg. Det är
viktigt att det vi gör blir bra. Därför skyndar vi långsamt
utan att dra det i ”långbänk”. Sammantaget blev veckan
mycket lyckad och både teamet och våra rumänska vänner känner stor tacksamhet för vad som åstadkoms under
dagarna där.

Hela gruppen samlad på Caminul Felix 2. Utdelning av
matpaket i Tinca. Vi utgick från kyrolokalen.

Sommarlägret i Glodeni

Vi vill först tack för det gensvar vi sett med anledning av
att vi skrev om sommarlägret i våra tidigare brev. Vi har nu
genomfört lägret och det är med glädje vi kan skriva att
lägret blev mycket bra. Många barn och unga i Glodeni har
denna sommar fått höra talas om Jesus. Flera barn har tagit
emot Jesus och också fått möjlighet till samtal och förbön.
Sommarlägret utgör en oerhört viktig del i församlingens
verksamhet. Vi kan se att lägret ger ringar på vattnet under
lång tid framöver. Nya familjer får genom detta läger kontakt
med församlingens arbete. Flera av barnen slussas vidare
in i församlingens arbete bland barn och unga. Detta ger
också möjlighet att komma i kontakt med hela familjen.
Här kommer Igors hälsning från lägret:
Hoppets lägergård
– en plats där du kan lära känna Jesus bättre
Vi är så tacksamma till Jesus för möjligheten att
inbjuda barnen från Glodeni till Hoppets lägergård.
Idén att erbjuda ett sådant här läger kommer
ursprungligen från min fru Svetlana som tillsammans
med mig Igor arbetar med barnen i vår församling.
När vi bad till Gud om ett tillfälle att få inbjuda barn
och unga från Glodeni till Hoppets lägergård delade
Svetlana vid ett tillfälle denna önskan med Jörgen
Lindberg. Hennes önskan och bön har nu blivit
verklighet. Gud har svarat på hennes bön. I år har vi
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fått nya vänner. Vi mår så gott här och vi vill inte åka
hem. Vi längtar redan till nästa år.”
När vi hör dessa vittnesbörd,
förstår vi mycket bättre vad det
betyder att som ung få vara med
på ett läger. Lägret är en plats där
man kan finna Jesus Kristus och
förstå vad han har gjort för oss.
Än en gång tack för allt
ekonomiskt stöd genom vilket
detta har blivit möjligt. Genom din
och många andras genorositet har
glädjen kunnat flytta in i dessa
barnahjärtan. Må Herren rikligen
välsigna er.
		
		

Med kärlek, Igor och
Svetlana Lazar

Några unga röster om lägret:
Jag tackar Jesus för detta läger. På lägret fick jag lära mig
mer om Jesus och om hans kärlek till oss. För mig innebär
det att jag nu kan bedja för min familj. - Snejana Chekov
Under lägret kom jag närmare Gud. Jag fick lära mig hur
man beder. Jag vet att Gud hör mina böner. – Banari Vovas

kunnat bjuda med 80 barn till lägergården. De har
kommit i omgångar fördelade på olika åldrar. Först
hade vi 21 stycken 8-10 åringar som fick delta i olika
aktiviteter som: Bibeltimma, anpassad för deras
ålder, lekar och sportaktiviteter såsom volleyboll
eller fotboll. Varje kväll hade vi samlingar i kapellet
där vi sjöng tillsammans, målade och lyssnade till
undervisning från Bibeln. Här fick barnen lära sig hur
man ber till Jesus för första gången i sitt liv.
Under den andra veckan kom 29 barn i åldrarna
11-13 år. De fick också vara med om olika aktiviter
anpassade för deras åldersnivå. Här fokuserade vi mer
på att bygga ett team genom olika gruppaktiviteter.
Under kvällarna höll vi till i kapellet där vi undervisade
i kristen tro och sjöng tillsammans. Vi gav också
tillfälle till bön och till förbön. Vi utmanande dem
också att bjuda in Jesus i sina liv.
Under den tredje veckan kom 30 ungdomar i
åldern 14-16 år. Också för denna grupp hade vi
anpassad undervisningen som detta år handlade
om Josefs liv. Naturligtvis även olika sportaktiviteter.
Varje kväll samlades vi i kapellet för gemenskap,
bön och lovsång. Vi gav dem möjlighet att få förbön
för sina liv och sin framtid. De ledare som också
fungerade som själavårdare hjälpte dem att bättre
förstå hur viktigt det är att överlåta sitt liv till Jesus,
speciellt vid deras ålder.
Min fru och jag, som ansvarade för barnen från
Glodeni, vill framföra vårt innerliga tack till dig för
det du bidragit med. Genom dig har det blivit möjligt
för dessa barn att komma med. Vi ber nu till Gud att
han skall välsigna och löna dig med sin godhet och
generositet.
När vi pratade med barnen som fått vara med,
fick några tårar i sina ögon. De berättade att de inte
ville åka hem utan stanna kvar. De sa: ”Här på lägret
har vi lärt oss så mycket om Gud, vi har lärt oss hur
man ber, vi har förstått hur man prisar och lovsjunger
och tackar Gud för det Han gjorde på korset. Vi har

Förut hade jag inga vänner. Nu har jag, tackvare detta
läger, många vänner och Jesus är min bäste vän. – Victor
Maximenco

En sommarhälsning från Florin Popa

Även i Rumänien har det genomförts läger. I detta fall ett
tonårsläger där tre församlingar gått samman. Det är församlingarna där Florin Popa, som är en av de pastorer vi
underhåller ekonomiskt, tjänar som pastor som genomfört
ett tonårsläger tillsammans med Filadelfia församlingen i
Oradea, där han också tjänar som ungdomspastor. Detta
är oerhört glädjande då man är medveten om hur svårt det
är för församlingarna att hålla kvar de unga. Orsakerna är
många till detta, men kanske är svårigheten att få ett arbete
den främsta. Många väljer helt enkelt att lämna landet och
söka lyckan i andra länder. I många församlingar är utflyttningen ganska omfattande och tömmer församlingarna på
unga människor. Men det finns naturligvis undantag. Men
då jag lyssnar till Florin är detta ett stort problem som han
brottas med regelbundet. Därför är ett sådant här läger så
viktigt. Vi flikar med några rader från Florin själv där han
berättar om årets läger.
Tonårsläger i Padurea Neagra
Mellan den 20-25 juli har det hållits tonårsläger med
temat Annorlunda. Över 150 ungdomar från flera
församlingar i distriktet närvarade, men de flesta
kom från Filadelfiaförsamlingen i Oradea där jag
är ungdomspastor, men också ifrån församlingen i
Tinca. Vi bodde i tält. Varje dag hade vi undervisning,
sportaktiviteter och lovsång, men också tid för social
gemenskap. En dag kunde se ut så här: Vi började
med morgonsamling med undervisning och bön.
Efter lunch hade vi olika aktiviteter som sport och
olika lekar. Kvällarna ägnades åt evangelisation. Vi
hade också bjudit in flera talare som undervisade
på kvällarna. Den största glädjen var att flera unga
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fick göra ett möte med Gud, flera beslutade sig för
att låta döpa sig i vatten. Det var välsignade dagar
med gemenskap, men det viktigaste vara att många
återvände förvandlade. Många beslutade sig för att
tjäna Gud.
				Florin Popa, pastor
Vi gläds med Florin. Det är så oerhört tillfredställande att
se hur Florins tjänst växer och hur arbetet han står i är så
framgångsrikt. Det är inte utan motgång och svårighet, men
vi ser att Gud välsignar det han börjat. Vi tackar Gud för
Florin, hans familj och hans tjänst. Kom gärna ihåg honom
och hans familj i dina förböner.

Månadens projekt

Som många känner till understödjer vi pastorer i de länder
vi finns verksamma. En av dessa är Florin Popa som du
precis läst om. Florin arbetar för närvarande i tre församlingar i och omkring Oradea. Två av dessa finns i Tinca, den
andra finns i Spinus som ligger i motsatt riktning till Tinca.
Vid sidan av dessa tre församlingar fungerar Florin också
som ungdomspastor i Filadelfiaförsamlingen i Oradea. Som
Florins arbetssituation ser ut idag blir det många resor fram
och tillbaka mellan de olika arbetsplatserna, därför är Florin
i behov av en fungerande bil. Vid flera tillfällen har Florin
gjort mig uppmärksam på detta behov och frågat om vi har
möjlighet att hjälpa honom. Vid mitt senaste besök lovade
jag att vi skulle skriva om detta i ett kommande nyhetsbrev.
Vi vädjar nu till dig som läser vårt nyhetsbrev och som understödjer missionens arbete att hjälpa oss hjälpa Florin.
Kanske har du en bil som du inte använder som kan säljas
till förmån för ett sådant här behov. Kanske har du kontakter
som kan vara till hjälp i upphandlingen av den bil vi söker.
Kanske har du ett företag som kan vara med och sponsra
ett sådant här projekt. Med gemensamma krafter tror jag
vi kan lösa detta. Så här skriver Popa:

Lägret samlade många
unga människor som
längtade efter mer av
Gud.
som fungerar. Församlingarna jag tjänar ligger
9 mil ifrån varandra. Jag tjänar i den ena på
söndagsmorgonen och behöver åka till den andra
för att medverka i eftermiddagsgudstjänsten. Det
innebär många mil på rumänska vägar.
- Att iordningställa den skulle kosta mycket pengar
och är ingen god investering. Det skulle kosta mer
än vad den är värd.
Vad jag söker är en bil som är nyare än 2010. En VW
Passat, diesel då dessa är enkla att hitta reservdelar
till i Rumänien. Jag behöver en större bil, då jag ofta
har folk med mig i bilen och ibland följer familjen
med. Dieseln drar mindre och är snällare mot vår
ekonomi. Vi vill att bilen köps utanför Rumänien
då de är i bättre skick än bilarna vi kan hitta här.
Om vi kunde få hjälp med att hitta en annan, nyare
bil vore det en stor hjälp för vår familj. Vi har inga
ekonomiska möjligheter att lösa detta på egen hand.
Tack för er hjälp.
					Florin Popa

Vår nuvarande bil är en VW Passat, årsmodell 2002, diesel
med omkring 31 500 mil under huven. Jag behöver byta
bil av följande anledningar:
- På grund av ålder och antalet körda mil har den
börjat krånglar allt mer. De körda milen är körda
mestadels i Rumänien. Det innebär många mil på
dåliga rumänska vägar, vilket inte är detsamma
som att köra på västerländska vägar. Hundra mil
här är inte samma som hundra mil i Västeuropa.

Avslutning

Då har vi nått fram till avslutningen av augusti månads
nyhetsbrev. Som du säkert förstår är de behov vi möter
av vitt skilda slag. Genom åren har vi förstått vikten av
att förse de som tjänar Gud med bra och ändamålsenliga
verktyg. I Florins fall utgörs detta behov av en nyare bil.
Nästa gång kan det handla om helt andra behov. Men ser
vi att det handlar om människor upprättelse och frälsning
blir det så mycket mer angeläget. Tack för att du stödjer
oss i arbetet, också i att försöka lösa detta behov. Är du i
behov av förbön eller samtal är du välkommen att höra av
dig. Vi finns till för dig och dina behov. Gud hör bön och är
trofast. Tack för att du tog dig tid att läsa brevet. Gud skall
rikligen välsigna dig!

- Den är inte längre säker att köra. Vi har små barn
och vi är oroliga för deras säkerhet.
- I min tjänst som pastor måste jag ha en bil

Bilen som Popa äger idag som
nu behöver bytas ut.
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