God fortsättning,

D

etta nyhetsbrev kommer några dagar sent,
men vi har haft leveransproblem av de
kuvert vi använder oss av, samt att vi varit
jullediga. Vi hoppas att ni har förståelse för
detta. Vi vill inleda detta nyhetsbrev och 2016 med att
välsigna dig. För oss är det en stor förmån att kunna
göra just detta. Guds välsignelse är det förnämsta
man kan tillönska någon. Efter att vi nu firat Jesu
födelse och det nya året känns det roligt och inspirerande att åter få vara tillbaka i tjänst. Det år vi precis
lagt bakom oss blev ett händelserikt år, fyllt med olika
missionsinsatser. Detta känner vi stor tacksamhet till
Gud för. Guds trofasthet har varit grundmurad under
de dryga 30 år missionen varit verksam.
När man sätter sig för att skriva årets första nyhetsbrev är det lätt att man blir lite nostalgisk. Man
blickar bakåt och summerar. Här på vårt kontor har
vi sparat samtliga nyhetsbrev som vi skickat sedan
FTM grundades. Ibland, när tiden medger, bläddrar
undertecknad igenom dessa nyhetsbrev. När man
ser vad missionen fått uträtta under dessa dryga 30
år, blir man både ödmjuk och djupt tacksam. Först
och främst till Gud för hans trofasthet, men också till
alla som under åren stöttat missionens arbete. Det
har aldrig legat för mig att räkna efter, men då man
läser dessa brev och ser den mängd litteratur som
missionen genom åren kunnat förmedla, det rör sig
om många tiotusentals biblar och nya testamenten
som nått länderna bakom ”järnridån”, finns det bara
ett ord som kan beskriva det man känner: Tacksamhet! Likaså antalet människor som på ett eller annat sätt blivit hjälpta genom åren. Antalet människor
som kommit till tro eller berörts av evangeliet känner
bara Gud till och så bör det nog vara. Vårt fokus ligger inte i det förgångna, utan i vad Gud önskar göra
här och nu och i framtiden. Vi är förväntansfulla inför
vad Gud har på sitt hjärta under detta år. Vår önskan
är att kunna fortsätta det arbete som missionen står
i, men också vara öppna för Guds tilltal i olika sammanhang.

Tranås den 9 januari 2016

I detta nyhetsbrev vill vi dela med oss av några tackhälsningar som vi fått ta emot i samband med de
olika insatser vi gjorde inför julen. Vi hoppas att du
delar denna tacksamhet med oss då du läser dessa
hälsningar.
Moldavien
Inför julen så samlade vi in pengar som gick till inköp
av matpaket som delades ut i samband med församlingens julfirande. Många människor hade sökt sig till
församlingen för att få del av dessa paket. Sammanlagt hade församlingen köpt in ett 50-tal paket. För
de människor som fått ta emot denna julgåva var naturligtvis tacksamheten stor. Många av de människor
som kom till församlingen var där för första gången.
Men det fanns också många bekanta ansikten som
sökt sig till församlingen denna jul. Igor har skickat
den här hälsningen till oss.
Innevånarna i Glodeni önskar God Jul
Den 29 december 2015 kommer leva kvar som ett
vittnesbörd om Jesu födelse för människorna här.
Dagens gudstjänst hade annonserats genom den
lokala TV-kanalen, varje dag, under en hel vecka.
Människor bjöds in till församlingen under hela denna

Fullsatt i möteslokalen. Många hade hörsammat inbjudan.

vecka för att där kunna lyssna till julens evangelium.
Denna dag var kyrkan fullsatt ända ut i foajen. Upp
emot 150 människor besökte församlingen denna
högtid. Människor kom från olika platser runt om i
staden för att vara med på gudstjänsten. Alla fick
höra de goda, glada nyheterna om att en frälsare
hade fötts.
Efter att programmet avslutats fick ca 50 familjer ta
emot ett matpaket inför julen. Många tackade Gud
högt för denna gåva som de fått ta emot. En kvinna
lämnade detta vittnesbörd: ’Tack Gud för dessa
matpaket! proklamerade Irina, mamma till två små
barn. Jag kom till kyrkan med min man, som inte är
troende. Vi var inte så säkra på att det skulle bli en så
god jul. Men allting förändrades när vi kom hit. Jag
fick ta emot ett matpaket från pastor Igor. Jag grät av
lycka, min man som inte tror på att Gud finns, utbrast
när han fick se matpaketen: ’Det finns verkligen en
Gud!’’ Vi tackar Gud för detta vittnesbörd. Några
dagar senare kom Irina tillbaka till kyrkan tillsammans
med sina barn. Vi ber att de människor som har fått
dessa paket skall vända om till Herren.
Människor vittnade öppet i samhället om hur
god Gud varit emot dem. Vi vill tacka alla som så
generöst bidragit till att detta kunnat genomföras.
Dessa paket har gjort att människor sett en strimma
av hopp i sin många gånger svåra situation. Utanför
på kyrktrappan samtalade människor med varandra
och vittnade om och tackade Gud för hans godhet
och önskade varandra en God Jul!
				Guds välsignelse
				Igor Lazar, pastor

En kort uppdatering med anledning av det förra nyhetsbrevets upprop om byte av elcental i bageriet.
Situationen är nu under kontroll och elbolaget kommer att påbörja arbetet med att byta ut de delar som
behöver bytas. Vi känner också här stor tacksamhet
till alla som svarade oss på detta rop om hjälp genom
att ge en gåva. Vi har kunnat skicka de 15 000 kronor
som denna åtgärd skulle kosta. Vi kommer nu, genom
att få detta åtgärdat, få en betydligt säkrare arbetsmiljö och en säkrad eldistribution till bageriet. Ett stort
tack till alla som hörsammat detta angelägna behov.
I samband med julfirandet har vi också skickat iväg
ett stort paket med stickade tröjor till församlingen i
Glodeni. Många blev välsignade med dessa stickade
tröjor som kommer att värma gott i vinterkylan. Vi säger ett stort tack till den grupp av damer som stickat
dessa tröjor, vantar och halsdukar.
Rumänien och Tinca
I samband med jul förmedlade missionen tillsammans med tre andra församlingar en gåva på 25 000
kronor till församlingen i den romska kolonin i Tinca.
FTM-Mission bidrog med 5000 kronor som vi kunnat
förmedla tack vare gåvor vi tagit emot som varit öronmärkta för hjälp till romer. Hjälpen har nu förmedlats

Ett axplock av de bilder vi fått ta emot från
julfirande och matpaketsutdelning.
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och vi har fått en kort hälsning från församlingen. Vi
kommer återkomma med en mer utförlig redovisning
av detta då den, i skrivande stund, inte nått oss i tid
för detta nyhetbrev.
Guds frid!
Den här korta hälsningen kommer från församlingen i
Tinca. Hälsningen är till dig som bidragit till den hjälp
vi fått ta emot till stöd för fattiga familjer i Tinca. Vi,
församlingens äldsteråd, vill framföra vårt helhjärtade
och varma tack för den kärlek ni visat oss. Ert stöd
har varit en stor välsignelse för oss. Trots att vi inte
känner Er alla personligen, har ni gjort för oss vad
ingen annan tidigare gjort. Varje familj, varje person,
varje barn som fick del av den hjälp ni gett, kommer
att bära Er alla i sina böner. Vi vill tacka Er och
tillönska Er ett välsignat 2016. Må detta år vara ett
nådens år med många välsignelser för oss och för
Er. Vi hälsar till Er, era församlingar och era familjer.
Må Gud välsigna Er och ge Er ett år fyllt av goda
gärningar. Må Gud ge Er hälsa. Tack!
			
			

Äldstebröderna i församlingen i Tinca sänder sitt varmaste tack för den hjälp de fick ta emot innan jul.
församlingen; också ett läkande balsam för många
av dessa ovana besökare.
Det har nu gått ett år sedan jag påbörjade min
tjänst som pastor (deltid) då de båda församlingarna
jag tjänar som pastor inte kan avlöna mig. Det finns
inte utrymme ens för att ge mig den lägsta lönen
som lagen erbjuder här i Rumänien. Jag kommer
fortsätta att undervisa dem om vikten av att ge av
det man har, att ge tionde. Jag tror att det kommer
medföra en andlig tillväxt som gör att de vill ge också
av sina små tillgångar. Det är en svår process, då
jag inte bara behöver vinna deras förtroende, utan
också vänja dem av med olika (o)vanor och gamla
trosföreställningar. En är att en avlönad pastor flyr då
”vargen” kommer. Jag tackar Gud för mogna kristna,
som er, som har stöttat mig och min familj under så
många år. Hur kan jag uttrycka min tacksamhet för
det arbete ni gör för att göra detta möjligt, så att jag
kan betala för mat och husrum och nu senast för
medicin till min fru? Tack mina kära vänner, tack!
Gud skall rikligen välsigna er!

Äldsterådet och Pastor Popa
Församlingen Hoppet i Tinca

Hälsning och tack från Dan Mitra
Många av er känner igen pastor Dan Mitra som
FTM-Mission understött ekonomiskt under många
år. Han har bland annat också arbetat tillsammans
med sin bror Sami på Löftenas Barn. Sedan en tid har
han avslutat detta engagemang och har accepterat
att leda ett par församlingar i och omkring Oradea.
Församlingar som tidigare saknat en pastor. Under
julhelgen fick vi ett brev från honom som vi väljer att
dela valda dela ur.
Kära vänner,
Jag vill inleda med att hälsa er i Jesu underbara
namn, och samtidigt tillönska er ett framgångsrikt
2016. Gud skall ha äran för att han alltjämt har mig
i tjänst. Genom Guds försorg har jag både arbete
och många olika sysslor på min agenda. Gud skall
ges äran för den gudomliga plan han har då han
förenar människor med resurser som er med trasiga
kärl som mig och andra, som får bli del i vad Gud
gör. Under december har jag predikat vid ett flertal
tillfällen. Varje fredag predikar jag i Hidisel de Sus,
där jag tjänar som pastor. Vi delade också Herrens
måltid tillsammans. Vid ett tillfälle besökte också
Löftenas Barn församlingen och passade på att dela
ut kläder och skor som de fått ta emot. Varje medlem
fick en kartong med begagnade kläder och några
julklappar till barnen.
För första gången på många år har vi haft möjlighet
att hålla en evangelisk kampanj i Hidisel de Sus. Den
pågick torsdag till söndag andra veckan i december.
Vi bjöd in predikanter, sångare och förkunnare
från flera olika platser i Rumänien. Vi bjöd också
in människor som inte var kyrkvana att komma till
gudstjänsterna. Människor som vi kommit i kontakt
med tidigare under hösten då vi haft begravningar.
Dessa möten kom att bli till stor uppmuntran för

					Dan Mitra
					Pastor

Hälsning och tack från Florin Popa
Vi har också tagit emot hälsningar från Florin Popa
som är en av de pastorer vi understödjer. Popa är
pastor i flera församlingar i och omkring Oradea. Han
tjänar bland annat i församlingen i Spinus och i Tinca.
I Tinca är han pastor i två församlingar; en rumänsk
församling och en romsk församling. Den sista är
samma församling som fick den julgåva vi skriver om
tidigare i detta brev.
Frid vänner,
Vi önskar Er alla ett välsignat 2016, välsignat av
Herren själv. Må Jesus vara vårt ljus, att han skall
få omfamna era liv detta år. Vår familj önskar Er alla
mycket glädje detta år. Vi ber för Oliver och för Er
familj detta år. Vi vill tacka Er alla som finns med i
FTM-mission och allt det ni gjort för oss som familj
under året som gått. När jag ser tillbaka på alla de
välsignelser vi tagit del av är ni en av dem. Vi är så
tacksamma och saknar ord för att kunna tacka Er.
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På grund av ert ekonomiska stöd kan jag tjäna Gud i
de församlingar Gud ställt mig. Jag kan också se in i
min frus och mina barns ögon och känna glädje. Det
har varit ett tufft år som ligger bakom, men när vi ser
resultatet av allt arbete stämmer det till tacksamhet.
För mig, mina pojkar och min familj. Jag känner en
stark tillhörighet med FTM-Mission och jag tackar
Gud för att ni finns. Det är en fantastisk förmån att
få blicka tillbaka över det år som gått och kunna
känna både tacksamhet och tillfredställelse, även
då det gäller min hälsa.
		
				Med tacksamhet
				Florin Popa, pastor

Autogiro och BankGiro
Missionens arbete vilar helt och hållet på ditt och
många andra människors engagemang och hjärta för
det arbete missionen bedriver. Vi känner stor ödmjukhet inför ansvaret att förvalta din gåva. Samtidigt vet
vi att det också kostar pengar att driva detta arbete.
Vi strävar alltid efter att sänka våra administrativa
kostnader för att så mycket som möjligt av din gåva
skall komma människor till del. Därför vill vi ännu en
gång ”slå ett slag” för den fantastiska möjlighet ett
regelbundet givande innebär. Autogiro gör att du inte
behöver ”bekymra dig” för att gåvan du ger inte blir
given. Ett autogiro sköter om allt detta åt dig. Det
ger också oss möjlighet att planera bättre, då gåvan
kommer regelbundet. Kanske kan du som idag ger
sporadiskt eller inte ger via autogiro tänka dig att
öka ditt givande en smula om du väljer att ge via autogiro! Fyll i den medskickade blanketten så sköter
vi om allt det praktiska. Alternativt fyller du i den på
vår hemsida. Vi tackar dig redan nu för din villighet
att stödja oss i arbetet på detta sätt. Som vi också
skrivit om i tidigare brev, har nu möjligheten att ge till
vårt PlusGiro upphört. Vi vädjar därför till Er att byta
till vårt BankGiro, numret är 233-2393. För dig som
har Swish finns också möjlighet att ge en gåva den
vägen. Vårt Swishnummer är 123 419 3561. Tack!

Några glada barn som fått ta
emot en tröja.

arbetar i flera församlingar, med små möjligheter att
ge en lagstadgad lön. Men tackvare den ekonomiska
hjälp de får genom oss, kan de lägga mer tid på sin
pastorstjänst, utan att behöva arbeta med andra saker
för att försörja sin familj.
Avslutning
Tack för att du tagit dig tid att läsa detta nyhetsbrev.
Vi är väl medvetna om att nyhetsflödet är ganska
stort för många av oss. Därför känns det extra viktigt
att tacka dig som läst så här långt. Vet att vi också,
som vi många gånger skrivet, finns till för Dig! Har
du ett bönebehov, känn då stor frihet att kontakta
oss. Vi tar med ditt bön- eller tacksägelseämne i vår
förbön. Önskar du samtal i någon fråga, står den dörren också öppen. Välkommen att höra av Dig. Med
önskan om Guds rika välsignelse och på återhörande
om en månad.

Månadens projekt
Den här månaden vill vi hålla öppet för dig att ge din
gåva i enlighet med ditt hjärtas beslut. Ge din gåva
till det ändamål som ligger dig närmast. Samtidigt
som vi skriver detta, vill vi göra dig medveten om att
vi behöver stärka upp kontot för pastorsunderhåll.
Vi ser att vi under en tid släpat efter på detta konto.
Med innehållet i detta brev, färskt i minnet, inser vi hur
viktigt det är att kunna erbjuda ekonomisk hjälp till
pastorer. Kanske kan du tänka dig ge en extra gåva till
detta ändamål? Eller kanske stödja det regelbundet.
Underhållet till pastorerna är en av missionens viktiga
kallelser. Vi känner starkt för denna gren av missionens
arbete. Behovet att ge stöd till pastorer i bland annat
Rumänien är enormt. Många pastorer arbetar idag
helt utan lön från de församlingar de betjänar. Många
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