Tranås den 10 augusti 2018

Frid vänner,

V

år förhoppning är att allt är väl med dig.
Oavsett hur du har det, är Gud trofast och
Hans nåd över oss är oändlig. Vi har avslutat
vår semester och vi är nu tillbaka efter några
veckors välbehövlig vila. Ledigheten har för vår del
varit lugn, med tid för återhämtning. Ingen har väl
undgått den mycket långa och varma sommar som vi
haft. Vem man än samtalar med, så
finns vädret på vars och ens läppar.
Hur man relaterar till det varma vädret är säkerligen personligt. Oavsett
väder känns det bra att återigen få
sätta handen till plogen och starta
upp höstens arbete. Som vi brukar
skriva, hoppas vi att du vill stå med
oss i det arbete Gud lagt på vårt
hjärta att utföra. Ditt stöd i förbön
och månatliga stöd, är mycket betydelsefullt. Mycket finns kvar att
göra. I det här brevet vill vi ge en
liten återblick på det som hänt under
sommaren. Några rader från både
Rumänien och Moldavien har vi att
dela med dig. Tack också för ditt
och många andras trogna stöd, vi
känner stor tacksamhet för det du, tillsammans med
många andra, gör för de svaga och utsatta genom
FTM-Mission. Vår bön är att Gud skall välsigna er alla.
Även om sommaren brukar innebära tid för ledighet och vila, upphör aldrig arbetet helt. Sommaren
är också en tid för evangelisation. I detta brev vill vi
dela med oss av några de händelser från missionsfältet som sommaren gjort möjlig. Men först några
tankar om tacksamhet.

Ett liv i tacksamhet
Ibland har vi en fallenhet för att klaga. Även om det
vädermässig på många sätt varit extremt och med
svenska mått mätt ovanligt med den extremtorka och
värme vi upplevt i år, är vädret något vi ofta verkar
klaga på; det är antingen för kallt, för varm, för blåsigt eller så regnar och snöar det alldeles för mycket.
Säkerligen känner vi igen oss i detta.
O visst, det finns mycket man kan
klaga på. Alltid är det något som är
fel eller vi känner en otillfredsställelse
över. Människor eller situationer som
inte blev som vi först tänkt de skulle
bli, gör att vi lätt klagar. Visst får man
ibland klaga, det är både mänskligt
och ibland på sin plats att göra. Men
om vi talar om en slags livshållning,
så blir det ohållbart att hela tiden
söka anledning för att klaga. Bibeln
talar om att vi skall leva och praktisera tacksamhet. Bibeln är fullmatad med referenser till att leva med
tacksamheten som grund för vårt liv.
I 1 Tessalonikerbrevet 5:18 läser vi:
”Tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.”
Om vi lever vårt liv med utgångspunkt i tacksamhet,
blir livet inte lika svårt att leva. I varje given stund finns
det faktiskt saker vi kan vara och känna tacksamhet
över. Sådana basala saker som att vi har mat att äta,
tak över huvudet och kläder att sätta på vår kropp.
Tacksamhet grundar sig i vad någon annan gjort för
dig och mig. Detta är också evangeliets grundbult;
att Jesus Kristus offrat sitt liv för oss, för att vi i tron

på honom skall kunna leva vårt liv tillsammans med
honom. Bara det stämmer till tacksamhet! Han tog
vår synd på sig. Men det är lätt att vi förlorar detta
perspektiv. Vi låter omständigheter stå i vår väg,
som skymmer och gör det svårare för oss att leva i
tacksamhet. Hindren kan vara många och tillsynes
omöjliga att komma förbi. Inte alltid så enkelt och
självklart, men det går. Därför kräver tacksamhet övning. I gudstjänsten och i våra egna liv kan vi på olika
sätt öva oss i att uttrycka vår tacksamhet; genom
bön, lovsång och tillbedjan. I den stund vi inser vad
vi fått och vad vi har, kommer tacksamheten till oss
som en gåva. Gud är alla goda gåvors givare. Även
det svåra blir med tiden någonting gott, någonting vi
faktiskt kan känna tacksamhet över.

Florin leder församlingen under en gudstjänst.

En hälsning från Florin Popa, Rumänien
En av pastorerna vi samarbetar med är Florin Popa.
Vid mitt senaste besök i Rumänien i maj besökte undertecknad Tinca och den rumänska församlingen för
att installera en ljudanläggning. I sin hälsning nedan
skriver Popa om vad den fått betyda för församlingen.
Det känns alltid roligt och inspirerande att se hur den
hjälp som vi förmedlar kan leda till ökad inspiration
och motivera till evangeliskt arbete.
Guds frid!
Jag vill med några ord skriva några rader om
mitt arbete och min hälsosituation. Jag har
fått tillbaka en del av min hälsa efter min njuroperation. Har kunnat arbeta en del men har
fortfarande en del smärta kvar. Min situation
skall snart utvärderas för att se om det behövs
ytterligare en operation.
Jag vill framföra ett tack ifrån församlingarna
i Tinca som i maj månad fick ta emot nya
ljudanläggningar ifrån FTM-Mission. Vi är
mycket glada och tacksamma för denna gåva.
I den rumänska församlingen är det de unga
som är extra entusiastiska över den nya ljudanläggningen. Den romska församlingen har
också uttryckt stor glädje över den betydligt
bättre utrustning de fått. Sedan vi fått denna
utrustning, har vi kunnat anordna speciella
evangelisationsgudstjänster med sång, musik
och förkunnelse. Det var ett mycket bra ljud vid
dessa tillfällen, så vi är mycket glada över detta.
Vi har också arrangerat ungdomsmöten där vi
frimodigt förkunnar vad Jesus gjort för oss. Vi
ber att Gud skall tala in i människors hjärtan
genom den helige Ande. Vår plan är att kunna
hålla en dopförrättning inom kort.
I den romska församlingen hade vi en gästförkunnare som kom och predikade evangeliet.
Likaså här planerar vi för att kunna hålla en
dopförrättning senare i sommar. Det är tufft att
arbeta bland de romska vännerna, då många av
männen befinner sig utomlands för att arbeta.
Kvar blir kvinnor och barn.

Några av församlingens ungdomar.

Föräldrar och barn samlas utanför kyrkan i Glodeni
för avresa till lägergården.
Igor på samlingsplatsen på lägergården dit många
ungdomar kommit från flera olika städer.
2

I församlingen i Spinus fortsätter vi att
evangelisera bland barnen i det kringliggande
området. Under mitten av augusti planerar
vi en speciell evangelisationssatsning under
tre dagar som kommer hållas i skolan i
Spinus. Denna satsning avslutas med en
evangelisationsgudstjänst i kyrkan. Vi ber att
Gud skall välsigna också detta arbete.
Jag är glad över att Gud ger mig tillfällen att
tjäna honom där han vill ha mig. Den senaste
tiden har jag bjudits in att predika av flera
församlingar. Tacksam över att kunna tjäna
honom på de platser han ställer mig. Som familj
är vi tacksamma för det ekonomiska stöd vi får.
Gud har omsorg och vi är tacksamma.
Vi beder att Gud skall utforska människors
hjärtan så att de förstår evangeliets budskap.
Må Herren ge oss den kraft vi behöver för att
tjäna Honom. Vi beder för er alla och att Gud
skall ge er hälsa och glädje att tjäna honom i
allt det ni gör.
		
		

Må Herren välsigna oss alla,
Florin Popa, pastor

Moldavien
Som vi skrivit i våra tidigare brev, stödjer vi de sommarläger som anordnas genom församlingen i Glodeni, Moldavien. Dessa läger har precis avslutats och
det känns oerhört stimulerande att veta att närmare
200 barn och unga ifrån Glodeni har fått lyssna till
evangeliet denna sommar. Ingenting kan mäta sig
med detta. Den tid församlingen får ”rå om” dessa
unga är så viktig, därför att det lägger en stabil grund
i deras liv. Alla kanske inte tar emot Jesus, men vi vet
vad betydelsefullt det är att få lyssna till evangeliet i
unga år då man växer upp och senare i livet ställs
inför livsavgörande händelser. Där och då får dessa
dagar en livsavgörande betydelse i deras liv. Självfallet
vill vi få se att så många som möjligt blir frälsta och
knyts till en församling, men vi vet också att det inte
alltid blir så. Men det gör inte dessa dagar på läger
mindre betydelsefulla. Lägren gör att barnen inte
behöver möta andra krafter i samhället som vill dem
illa. Lägren blir ett skydd mot dessa krafter som vill
skada och förstöra de ungas liv. Tack för att du varit
med och stöttat oss i detta arbete. Vi är vissa om att
det redan burit frukt eller kommer att göra det i sinom
tid. Barnen och de unga tillhör Guds rike. Igor skriver
följande i sin hälsning till oss:

En lägervecka bjuder på
många olika aktiviteter.
Tävlingar, sportaktiviteter och
bibelundervisning är några av
dessa.

Lägren – en plats att möta Gud
Jag vill börja med att tacka vår Herre för hans
nåd, då han har gett oss många barn ifrån vår
stad. I år kunde vi skicka barn i olika åldrar till
de olika lägren. Lägren erbjöd bibelklasser,
tid för gemenskap med både Herren och med
varandra. För några av barnen var det första
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gången man vände sig i bön till Gud. I samtal
med barnens föräldrar har många vittnat om den
glädje de känner att få skicka sina barn till dessa
läger. Iuliana, en av lägerdeltagarna säger: ”Jag
är glad eftersom jag är här. Jag har fått lära mig
många nya saker om Gud, memorerat Psalm
36 utantill. Jag kommer gärna tillbaka nästa
år.” Vlad, en annan av lägerdeltagarna, säger
”Här är mycket glädje, vi lär oss sånger, vi leker
och får vara med om spännande bibelklasser”.
Som ett resultat av lägret har barnen nu börjat
samtala med sina föräldrar om Gud och de har
börjat söka Gud. Vi känner tacksamhet till alla
som bidragit till att göra detta möjligt.
			
			

Med tacksamhet
Igor Lazar, Pastor

Valentina till höger i bild tillsammans med Svetlana
och en gemensam vän.

All framgång bär med sig ett pris. Samtalade med
Igor för någon dag sedan och han berättar hur arbetet de står i sällan ger dem tid för vila. Både Igor och
hans fru Svetlana är mycket slitna och i stort behov
av återhämtning. Vi vill lägga fram detta som ett stort
och viktigt böneämne. De har en önskan om att få åka
iväg för att till någon del kunna återfår sina krafter,
men har inga ekonomiska resurser att kunna göra
detta. Känner du att makarna Lazar ligger dig varmt
om hjärtat, önskar vi att du kommer ihåg dem i bön.

i Chisinau att Valentina drabbats av cancer. Sedan vi
lämnade Moldavien i april har Valentina tillbringar tid
på onkologen i Chisinau. Efter att prover tagits, valde
läkarna att hon skulle genomgå en 40 dagar lång
cellgiftsbehandling. Hon är nu åter tillbaka i Glodeni
och fortsätter för närvarande behandlingen hemma.
Hon är fortfarande påverkad av behandlingen men
prognosen är god. Läkarna tror att hon kommer kunna
bli återställd, förutsatt att hon tar de mediciner som
de skrivit ut. I dagarna har vi förmedlat pengar för
sjukhuskostnader men också pengar för de mediciner
hon behöver, i nuläget ca 7 000 kronor.

En uppdatering om Vlad
I tidigare brev har vi skrivit om den handikappade
pojken Vlad, som är 25 år gammal. Han bor tillsammans med sin ensamstående mamma som också
har vårdnadsansvaret för Vlad. I dagarna skickade vi
5 500 kronor för att möjliggöra för Vlad att besöka en
tandläkare, då han på grund av sin rädsla för att bli
behandlad, aldrig kunnat besöka en tandläkare. Han
kommer få behandling på en specialklinik i Chisinau,
där han kommer sövas för att inte utgöra en fara för
sig själv eller den personal som skall behandla honom. Tidigare i år skickade vi också en engångsgåva
på ca 4 000 kronor, öronmärkta för inköp av bland
annat hjärtmedicin. I ett land som Moldavien finns
det inget högkostnadsskydd som i Sverige. Många
saknar sjukvårdsförsäkring. Därför blir all medicinsk
vård dyr och medicinerna subventioneras inte. Kom
gärna ihåg Vlad i dina förböner.

Avslutning
Vi har så kommit till avslutningen på detta brev. Tack
för att du tog dig tid att läsa det. Vi påminner om
möjligheten till förbön eller samtal. Gud önskar vårt
bästa och kan vi vara med på ”ett hörn” glädjer det
oss. Bibelordet från Matteus 18:19-20 blir till en påminnelse för oss ”Vidare säger jag er: Om två av er
här på jorden kommer överens om att be om något,
vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen.
Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag
mitt ibland dem.” Välkommen att höra av dig via epost, brev eller telefonsamtal. På återhörande om en
månad.

Några ord om Valentina
Som många kanske kommer ihåg, tog vi oss an en ung
kvinna tidigare i vår som jag träffade under mitt besök.
Då, i april, var hon i mycket, mycket dålig kondition.
Hennes hälsa sviktade och vi fruktade för hennes liv.
Valentina hade gått med svåra smärtor sedan september förra året. Vid den tidpunkten visste vi inte vad
det var hon led av, även om misstanken om cancer i
livmoder eller äggstockar var stor. Detta bekräftades
senare vid undersökningar som gjordes på onkologen
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