Frid,

V

i hoppas att allt är väl med dig. Vi har redan
hunnit fram till mars månad och det är dags för
ännu en hälsning från oss här på FTM-Mission.
Det är märkligt det här med tidens flykt. Jag vet
inte hur det är med dig, men det verkar som tiden går
fortare ju äldre man blir. Det tycks bli tätare mellan de
dagar jag ägnar mig åt skrivandet av nyhetsbreven. Men
det är alltid förenat med glädje från vår sida att skriva
dessa nyhetsbrev. Att få dela med sig av vad Gud gör
är en fantastisk förmån, en glädje som kommer från
djupet. Vår förhoppning och längtan är att breven skall
få vara till välsignelse för dig som läser dem. I detta brev
skriver vi bland annat om den romska kolonin i Tinca
och de tankar vi har för de som bor där. Vi delar också
med oss av en hälsning från pastor Igor i Moldavien. Vi
önskar också i detta brev plocka upp det projekt som
vi skrev om i ett tidigare brev under förra året. Läs mer
om detta längre fram. Vi vill också rikta ett tack till dig
som beder för oss och för missionens arbete. Tack
också för de gåvor som vi fått ta emot under månaden
som gått. I skrivande stund gav insamlingen till pastor
Popa 11000 kronor, sammanlagt har vi nu samlat in ca
40 000 till ändamålet som är ett nyare fordon. Räknar
vi också in det beräknade värdet på den nuvarande bilen, finns ca 70 000 kronor. Vi står ännu ett stycke från
insamlingsmålet, men vi är oerhört tackamma för det
som samlats in så här långt. Vi kommer att återkomma
till detta vid ytterligare tillfälle under året. Nu vill jag dela
några tankar från Bibeln med dig.

Bibeln och dess uppmaningar
Gudsordet är ju fullmatat med uppmaningar av olika
slag. Det kan handla om många olika saker som vi blir
uppmanade till. Det jag i skrivande stund tänker på är
det som står i Romarbrevet 15: 1-6. Kapitlet inleds med
en uppmaning: ”Vi som är starka är skyldiga att bära de
svagas svagheter och inte tjäna oss själva”. Detta ord
kan naturligtvis finna sin tillämpning på både nära och
lite längre håll. Det har också många bottnar och kan
uttolkas på flera sätt. Sett ur missionens perspektiv
och med det uppdrag för ögonen som Gud ställt oss
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i, blir denna uppmaning självklar. Som missionsorganisation har vi alltid de svaga i åtanke, det är detta som
är vårt uppdrag; att så långt det är möjligt hjälpa den
som är svag och utsatt. I Jesaja 58:10 finner vi också
en bibelvers som ger uttryck för detta: ”… om du delar
med dig åt den hungrige av det du har och mättar den
som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp i mörkret och
din natt skall bli lik middagens ljus.” När vi ger av oss
själva och våra tillgångar för att hjälpa den som är svag
och utsatt, kommer bibelordet till oss med ett löfte om
hjälp också för oss. Det är inte ett villkor, men ett löfte
att mitt i vår prövning skall Gud ge av sitt ljus, så att vi
inte går förlorade i det mörker som kan omge oss. Hans
ljus skall lysa upp vår väg. För den som besökt varmare
breddgrader vet att det ljus som middagssolen ger, när
solen står i zenit, inte kastar några skuggor. Sådant är
det ljus Gud önskar kasta över oss när vi ger av oss
själva och våra tillgångar också i prövningens stund.
I den engelskspråkiga bibeln ges orden ”om du delar
med dig” en liten annan betydelse. Där står det översatt
till svenska ”den som utgjuter sin själ” för den fattige.
Läser man bibelkommentarerna för detta sammanhang,
ges detta den djupare betydelsen av att den som ställer
sig till förfogande för den fattige, också investerar på ett
känslomässigt plan med sitt eget liv som insats. Man
ger upp sina egna, sinnliga önskningar, för att hjälpa den
utsatte. Man ger något av substantiellt värde från det
egna jaget. Man känner sympati och medlidande med
den som behöver vår hjälp.
Människor som ger utryck för dessa och andra behov möter vi på många håll där missionen finns verksam. Också i Sverige har vi mötts av den nöd som
återfinns i Rumänien och andra europeiska länder. Våra
gator och torg besöks numer av EU-medborgare som
kommit till oss för att söka försörjning för sina familjer.
Vi har drabbats av dessa männioskors öde. Ingen kan
undgå att beröras av detta. Tyvärr har vi krafter som
inte vill se de behov som kommer till uttryck genom
dessa människors desperation. Som organisation vill vi
försöka rikta vår hjälp till människor som lever i dessa
länder; i vårt fall är det Rumänien. Vårt uppdrag är att

verka i dessa länder. Genom våra kontakter ser vi nu
en möjlighet att kunna göra någonting mer konkret. Om
detta kan du läsa här nedan.

Romerna i Tinca
En dryg halvtimme utanför Oradea ligger samhället
Tinca. Där finns en av de största romska kolonierna i
länet Bihor. Där bor uppskattningsvis några tusen romer. I tidigare nyhetsbrev har vi skrivet om den romska
pingstförsamling som finns i denna koloni. Församlingen
leds av pastor Florin Popa som understöds ekonomiskt
av FTM-Mission. Innan jul förra året förmedlade FTMMission tillsammans med tre församlingar hjälp till denna
församling för att lindra den svåra situation som många
lever under. Hjälpen räckte till ett drygt 40-tal familjer.
Behovet är långt mycket större än så. Väl medveten om
att vi inte kan svara mot alla behov, betyder ändå hjälpen
oerhört mycket för de som berördes av den. FTM-Mission har tillsammans med dessa tre församlingar bildat
en arbetsgrupp som har fått arbetsnamnet ”Tincagruppen”. Tillsammans tittar vi nu på olika möjligheter att
kunna göra en mer långtgående insats för de människor
som bor där. I de samtal vi fört med församlingen, men
också utifrån det vi sett och berörts av då vi besökt platsen, finns det tre prioriterade behovsområden vi önskar
beröra. Dessa är; den personliga hygienen, hälsovård
samt möjligheten att kunna tvätta sina kläder. Kopplat
till hälsovård finns också behovet att få människor registrerade i sjukförsäkringssystemet för att de skall få
del av sjukvården i Rumänien. På lite längre sikt hoppas
vi kunna starta någon form av vuxenskola, där man kan
lära sig läsa, räkna och skriva.
I nuläget arbetar vi med att utreda en del ägarförhållanden omkring den fastighet som församlingen har sin
samlingslokal i. Anledningen till detta är att vi också tittar på möjligheterna att kunna bygga en enklare byggnad som skall inrymma toaletter, duschar och tvättmaskiner. Vi hoppas också kunna erbjuda utrymme för en
enkel läkarmottagning. Detta önskar vi göra på en tomt
som ligger bredvid den fastighet som församlingen hyr
idag. Det är oerhört viktigt att alla de dokument som
behövs är i ordning innan vi tar ytterligare steg.
I väntan på att detta skall bli utrett, finns det behov
av att hjälpa församlingen med deras önskan att göra
någonting för alla de barn som finns i området. Vi för i
skrivande stund samtal med församlingen om att even-

I kolonin finns det många barn. Det genomsnittliga
antalet barn per famij är sju.

Mannen till vänster, som är svårt
sjuk, bor i detta
enkla skjul.

Bilderna gör knappast rättvisa åt
hur det ser ut på
platsen, men ger
ändå en liten inblick
i romernas svåra
situation.
Många av husen
är i mycket dåligt
skick.
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tuellt starta någon form av barnaktivitet; en barnkör eller annan lämplig verksamhet för barn. De allra flesta av
de barn som finns i området driver omkring. En del går
till den romska skola som finns i anslutning till området.
Men det finns i egentlig mening ingen som ger dessa
barn en sund och riktig fostran. Framförallt inte med
utgångspunkt från kristna värderingar. Församlingen
ser därför stora möjligheter att ge dessa barn en positiv uppfostran genom att engagera dem i församlingen. Ur ett ekonomiskt perspektiv saknar församlingen
alla de resurser som behövs för att kunna förverkliga
detta. Deras önskan är att kunna anställa någon som
regelbundet kommer dit och leder detta arbete. Vi har
därför beslutat att undersöka detta lite närmare, för att
skapa oss en bild över vad det skulle innebära på ett
ekonomiskt plan. Vi återkommer med mer information
i kommande brev.
Om du vill vet mer om detta projekt, är du välkommen att höra av dig. Möjligheten att som församling eller företagare stötta detta projekt ekonomiskt är också
möjligt. Välkommen att höra av dig. Vi kommer återkomma med mer information också om detta i kommande brev.

En hälsning från Igor Lazar
i Glodeni, Moldavien
Vi känner en oerhörd tacksamhet för det arbete som
församlingen får uträtta genom makarna Igor och
Svetlana Lazar. Det har, sedan vi först besökte denna
plats, gått snart gått sex år. Under dessa år har vi fått
se en fantastisk utveckling av arbetet där. Jag kan
fortfarande minnas det jag så starkt upplevde då jag
besökte Moldavien för första gången 2010. Många av
de intryck som mötte mig då, lever fortfarande starkt
kvar hos mig. Minnesbilder som idag är en drivkraft i
att fortsätta detta arbete. Behoven är fortsatt stora och
både bröd och matpaket som delas ut har stor betydelse
för de som får ta emot denna hjälp. Genom åren har vi
sett och förstått att erbjuda denna hjälp betyder mycket
också för församlingen. Vi har sett hur kontakten med
både stadens innevånare och med myndigheter har
förändrats till någonting mycket positivt. Detta har i sin
tur gett församlingen helt andra möjligheter.

Familjen Suleac. Mamma
Svetlana till
vänster och
deras fyra
barn, tillsammans med
Svetlana Lazar
till vänster.
är också i behov av bättre kläder. Innan vi lämnade
familjen tackade hon och barnen Gud för Hans nåd
och för att vi kom med ett matpaket. Bed för alla de
familjer som saknar dagligt bröd och kläder. Vi ber
för alla de människor som gör det möjligt för oss att
dela ut dessa matpaket. Herren ska rikligen välsigna
er för det ni gör för oss och människorna i Glodeni.
				
				Vänligen
				Igor Lazar, pastor

Gud rädda de fattiga familjerna i Glodeni
Genom Guds nåd och välvilja kan vi, Igor och
Svetlana, utföra Guds vilja och dela det glada
evangeliet genom de matpaket vi delar ut. Många
människor tackar Gud för den hjälp de får genom
församlingen och oss. Jag vill berätta om ett mycket
allvarligt fall som vi fick kännedom om. En mycket
fattig familj Suleac som bor i en lägenhet här i Glodeni.
Lägenheten är i mycket dåligt skick. I familjen finns
mamma Svetlana och hennes man och 4 barn i
åldrarna 1, 2, 7 och 12 år. De får i nuläget ingen
hjälp ifrån stat eller kommun. Mamman är hemma
och sköter om barnen medan hennes man arbetar
sporadiskt då han inte har ett permanent arbete.
Han arbetar för olika arbetsgivare nästan varje dag.
Familjen har dåligt med mat och den minsta flickan
som heter Tania har problem med sina ögon. Barnen

Genom Igors hälsning har vi åter igen mötts av den påtagliga nöd som finns i detta lilla samhälle. Denna familjs
situation är inte unik, utan representerar förmodat toppen
på ett isberg. Vi har inte möjlighet att hjälpa alla som har
det som denna familj, men kommer undersöka saken
närmare för att se om vi på något sätt kan hjälpa familjen.

Månadens projekt
Också denna månad vill vi lyfta fram ett behov vi skrivit
om tidigare. Tidigare i höstas skrev vi om pastor Laurentiu Pascuti och hans församling i Les, ett stycke utanför
Oradea. Då församlingens dåvarande lokaler hade blivit
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allt för små, beslutade man sig för att bygga till lokalen.
Nu har man fått större utrymme för barnverksamhet
och andra sociala satsningar. De kan samlas till olika
samkväm samt bjuda in fler människor till församlingen.
Som alla känner till är sådana här satsningar inte gratis, utan det kräver insatser från olika håll. I mötet med
Laurentiu kände vi att FTM-Mission kanske kunde göra
en insats. Det ligger i vår kallelse och i vårt uppdrag att
hjälpa församlingar på detta område. Det vi ville försöka
hjälpa till med var kostnaderna omkring fasaden. Den
insamling vi gjorde förra året gav ca 13 000 kronor. Nu
vill vi åter igen sätta fokus på detta behov. Det mesta
av arbetet omkring tillbygget har legat nere under vintern, men med våren i antågande, öppnas möjligheten
att slutföra projektet. Vi har bett Laurentiu skriva några
rader om församlingen och den närmsta framtiden. Läs
hans hälsning här nedanför.

Det finns mycket
barn i området
som nu kan
välkomans in i de
nya lokalerna.

Frid vänner,
Med Guds hjälp har församlingen i Les framgångsrikt
kunnat påbörja arbetet med att bygga till sin
kyrkolokal. Det är lokaler ämnade för barnaktiviteter,
men också tänkta för allmänt utnyttjande. Som man
kan se på bilden, så har vi nu kunnat sätta in fönster
och dörrar. Väggarna på insidan har fått ett lager
puts men är inte färdig ännu. Som församling ber vi
att Gud skall frigöra de resurser som behövs för att
vi skall kunna färdigställa tillbygget. Till hösten vill vi
kunna starta söndagsskola. Till sommaren hoppas
vi åter igen kunna arrangera en sommarbibelskola
där vi vill utbilda lärare till söndagsskolan, men också
arrangera olika aktiviteter för barnen i området. När
vi gjorde detta förra sommaren blev det en stor
framgång. Vi hade i genomsnitt 40 barn som kom
till barnmötena, mer än hälften av dessa kom från
familjer som inte tillhör församlingen.
I allmänhet är barnen mer öppna för Bibelns
budskap och uppskattar de aktiviteter vi också
arrangerar i samband med detta. Dessa aktiviteter är
tänkta att skapa och lägga grunden för en mer livaktiv
församling och öppna upp den mer mot samhället.
Det goda i allt detta är att Gud börjat verka mitt i
församlingen och skapa enhet. Vi är så tacksamma
till Gud för detta och att han svarat på våra böner.
Under april kommer församlingen att arrangera
väckelsemöten varje söndag. Vår önskan är att Gud
skall få beröra de människor som bor här.
Församlingen här i Les har också medverkat till
att en ny församling kunnat planteras i ett samhälle
som heter Bicaci, där det inte funnits någon
evangelisk församling tidigare. Gud har rört vid
en ung handikappad flickas hjärta så att hon blev
frälst. Hon döptes i vatten den 26 december förra
året. Sedan dess gör medlemmar från församlingen
i Les regelbundet hembesök hos flickan, där de
delar Guds ord och beder för människors frälsning.
Detta har också fått positiva återverkningar för
församlingen i Les. Bed för församlingen och dess
andliga mognad och tillväxt. Jag vill avslutningsvis
tacka er alla för den hjälp vi nu får med tillbygget av
våra lokaler. Önskar er Guds rika välsignelse.

Det vore fantastiskt glädjande om vi kunde nå målet på
25 000 kronor så församlingen kan färdigställa sin kyrkolokal utvändigt. Vi har ju nått ungefär halvvägs som
det är nu. Vi tror att den satsning som församlingen gör,
kommer innebära att många fler människor kommer till
tro. Så snart en församling vänder sig till barnen, kommer snart deras föräldrar att närma sig församlingen och
den kristna tron. Den tillbyggnad som nu görs kommer
möjliggöra precis detta. Detta är ett av många sätt vi på
ett konkret sätt kan bygga Guds rike här på jorden. Vi
riktar ett tack till Dig för din villighet att hjälpa oss och
församlingen i Les att kunna slutföra detta arbete. Tack
för din gåva!

Avslutning
Tack för att du tog dig tid att läsa månadens nyhetsbrev. Vi förstår att tiden är begränsad för många och
att vi kanske inte är de enda som skickar nyhetsbrev till
dig. Vi är därför tacksamma för att du ändå tog dig tid
att läsa brevet i sin helhet. Vår önskan är att också vi
skall få vara till välsignelse för dig. Därför påminner vi
om bönetjänsten som finns till, där vi hjälper till att dra
i ”bönelinan”. Välkommen att höra av dig om det finns
behov av hjälp i förbön, eller kanske har du ett tacksägelseämne du vill dela med oss. Delad glädje är dubbel
glädje. På återhörande om en månad!

				Laurentiu, pastor
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