Tranås den 10 september 2018

Bästa medarbetare,

E

fter en mycket varm och lite ovanlig sommar
vädermässigt verkar det som om vi nu lagt
dessa dagar bakom oss. September är den
fösta höstmånaden och det betyder svalare
väder. Varje årstid har sin speciella tjusning, därför
hoppas vi nu på en fin höst. När du får detta brev har
jag precis återvänt från några dagar i Rumänien. Till
inledning vill vi tacka för de gåvor vi fått ta emot under
den gångna perioden. Tackvare ditt stöd kan vi fortsätta
det arbete som Gud lagt på våra hjärtan att utföra. Tack
också för förböner. Vi känner tacksamhet över att veta
att vi inte står ensamma i uppgiften, utan har ditt och
många andras stöd. Utan detta stöd blir vårt arbete så
mycket svårare. Mångas förböner och den helige Andes
ledning är helt avgörande för detta arbete. Det är inte i
egen kraft vi utför detta arbete, utan i kraft av den helige
Andes ledning och hjälp. Nu vill jag dela några spridda
tankar ifrån Guds ord tillsammans med dig.

Guds löften och hans trofasthet
Det här med löften berör både Gud och oss människor.
Ofta då vi talar om att avge löften, handlar det inte så
sällan om nyårslöften. Man lovar sig själv och kanske
andra både det ena och det andra, kanske i hopp om
att bli en bättre människa. Hur väl vi lyckas att hålla
dessa löften skiftar säkert väldigt mycket från person
till person. Oavsett vilken typ av löfte man gett, finns
det alltid en risk att man inte lyckas hålla vad man lovat.
Men till skillnad från oss människor finns en vars löften
aldrig sviker, som står orubbligt fast vid sina löften och
det är Gud. Om Guds löften finns det mycket man kan
skriva. Bibeln är full av berättelser och sammanhang
där Gud bevisat sin trofasthet och att han står fast vid
sina löften. Hebréerbrevets författare skriver i det 13
kapitlet: ”Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig,
aldrig överge dig.” (v.5). Ta till dig dessa trösterika ord
om Guds trofasthet. Oavsett din livssituation sviker

aldrig Gud dig. Han är, sin tystnad till trots, dig nära,
bär dig och tar vård om dig.
Bibeln är full av Guds löften, där Gud gång på gång
lovar att aldrig svika. I Psalm 105:42 skriver psalmisten: ”Ty han tänkte på sitt heliga löfte till Abraham, sin
tjänare.” Gud tänkte inte på Abraham, men på det
löfte Han gett. Det var löftet Gud gett som ”band” honom kvar vid Abrahams sida. Guds trofasthet är inte
knuten till det som kan vackla, det är knutet till Guds
eget ord, och Guds ord står evigt fast. Det varar från
tid till tid, från evighet till evighet. Psalmisten ger uttryck för detta med orden: ”För evigt, HERRE, står ditt
ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet”. (Ps 119: 89-90)
Många människor före oss kan vittna om Guds trofasthet, att det Gud lovat, det infriar han också. Inte
alltid på det sätt vi kanske tänkt oss, men Gud slutför
alltid det han börjat. Han lämnar oss aldrig i sticket.
Det fantastiska är att när vi brister, står Gud stadigt
kvar. När vi inte orkar mer, då bär han oss. När vårt liv
ligger i ruiner, då bygger Gud upp oss på nytt, han gör
trasigt till helt. I den stund det brister för oss, finns det
bara en säker plats att falla och det är i Guds armar.
Han är den stabila och kärleksfulla grund som det går
att bygga sitt liv på. Han vet hur det är att vara människa, för han har själv varit det. Han känner med oss
och bär oss, men också våra bekymmer och vår oro.
Gud är trofast i och igenom allt, Hans löften står evigt
kvar.

Les, Rumänien
Som många av er redan känner till, så understödjer vi
pastor Laurentiu i sitt arbete som pastor. Som pastor
leder han arbetet i församlingen i Les, en halvtimmes
bilresa utanför Oradea. FTM-Mission har bland annat
varit med i arbetet med tillbyggnaden som pågått under
ca 4 år. Vi gav pengar till färdigställandet av fasaden.

Sedan dess har frivilligarbetet pågått för
att få lokalerna färdiga. Anledningen till
byggnationen var församlingens vision om
att kunna påbörja ett arbete bland barn och
unga. Det är ju bland de unga som församlingens framtid ligger. Kan man nå samhällets unga, så når man samtidigt familjerna.
När man ser den utveckling som tagit plats
i församlingen sedan Laurentiu startade sitt
arbete, ser man att det Gud förmår, är långt
bortom vad någon människa själv kan
åstadkomma. När Laurentiu tillfrågades
om att leda församlingen, berättades det
också om hur svår situationen var. Flera
hade lämnat församlingen, vilket skapat
splittring och i princip delat församlingen i två läger.
Många sa då att det var omöjligt att förena församlingen
och skapa en gemensam framtid. Men Laurentiu var
beredd att anta utmaningen som väntade honom. Det
visade sig att Gud genom Laurentiu skulle göra mäktiga
saker i församlingen. Gud har återigen visat sig trofast,
Gud gjorde mer än vad någon människa kunnat ana.
Idag är situationen en helt annan, flera av de som
en gång lämnade har kommit tillbaka. Nya människor
har lagts till församlingen. Byggnationen har på sitt vis
bidragit till att förena människor mot ett gemensamt
mål. Mot bakgrund av detta är det med stor glädje vi nu
delar med oss av en av sommarens viktiga händelser
i församlingen i Les.
Under juli månad arrangerade församlingen, i samarbete med några gemensamma missionärskollegor, Ian
och Sheila Hall, en sommarbibelskola med aktiviteter
för barn. Detta som ett startskott för höstens olika
aktiviteter man hoppas kunna dra igång. Laurentiu
har skrivit några rader där han delar med sig av dessa
fantastiska dagar. FTM-Mission har varit en liten del
i att detta kunnat ske. Idag råder det en helt annan
atmosfär i församlingen, där man tackvare hårt arbete
från Laurentius sida, men också tackvare denna byggnation, kunnat ena församlingen mot ett gemensamt
mål. Tackvare satsningen på barnen, finns det goda
förutsättningar för att kunna se församlingen växa. Ta
del av Laurentius hälsning.

Under temat ”För fulla segel” samlades barnen till
sommarbibelskola under pastor Laurentius ledning.

Pyssel,
bibeltimma
var några av
aktiviteterna.

Miraklet i församlingen i Les
Allt började 2014, då jag antagit utmaningen att
leda församlingen som deras pastor. Jag insåg
mycket snart att jag behövde göra någoting för att
återuppväcka församlingen. Vi beslutade oss för
att bygga till församlingens lokaler med utrymme
för söndagsskola och toaletter, eftersom vi bara
hade ett utedass bakom kyrkan. Jag kontaktade
en vän som lovade att hjälpa oss med ritningarna
för tillbygget. Nu hade vi bara ett problem, vi
hade inga pengar. Men då Gud ger oss en vision,
ser han också till att ge de resurser som krävs.
Med Guds hjälp påbörjade vi byggnationen
2015. I år kunde vi avsluta byggnationen och
beslutade oss för att fira detta med att arrangera

Violeta Pascuti leder en av samlingarna som
uppskattades av barnen.
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en sommarbibelskola under några dagar. Vi hade
stor framgång med detta arrangemang. Jag är
tacksam för den roll som FTM-Mission spelat i
detta projekt. Vi är tacksamma för era fortsatta
böner för det nya äventyr som vi nu påbörjat.
			Med tacksamhet
			
Laurentiu Pascuti, Pastor

En uppdatering om Vlad
I förra månadsbrevet skrev vi om Vlad, eller Vladislav
som han egentligen heter och hans planerade resa till
Chisinau för att få vård av sina tänder. Situationen är
på inget vis enkel. Det som är försvårande är Vlads
komplicerade hälsotillstånd. Vi ber nu för att allt skall
gå bra och att han inte drabbas av några komplikationer
under det att han kommer behandlas. Vlads mamma
har visat stor tacksamhet för den hjälp som hon fått via
FTM-Mission. Då vår kontaktperson besökt deras hem,
har Vlads mamma vid flera tillfällen gråtit av tacksamhet
för den hjälp Vlad nu får. Irina, Vlads mamma, har skrivit
några rader till oss som vi delar med oss av.

Även något äldre barn deltog i aktiviteterna, här i den
nya lokalen anpassad för olika barnaktiviteter.

Kära vänner,
Jag skulle vilja framföra
mitt varmaste tack för den
hjälp som min familj fått
ta emot ifrån er. Min son
Vladislav är handikappad
från barnsben. Han har den
högsta klassningen här i
Moldavien, vilket innebär
att han anses ha ett svårt
handikapp. Han lider av
autism och epilepsi. Mycket av min lön går till
vården av min son och till den kvinnliga vårdare
som ser efter honom då jag arbetar.
Vi har sedan länge önskat behandla Vladislavs
tänder på en klinik som specialiserat sig på att
behandla människor med svåra handikapp, likt
det som min son har. På grund av Vladislavs
svåra hälsotillstånd är det en stor utmaning.
Läkarna kan inte garantera ett gott resultat,
då det finns risk för komplikationer, eftersom
Vladislav behöver sövas. Han genomgår nu en
förberedande behandling för att bättre kunna
klara av behandlingen på kliniken i Chisinau. När
han är tillräckligt stabil kommer vi ta ett beslut
om hur vi kommer gå vidare. Än en gång tack för
den hjälp som vi fått ta emot.

Fast givartjänst

FTM-Mission kan erbjuda
möjlighet till fast givartjänst
via autogiro. Tjänsten är ett
smidigt sätt för dig som vill
stödja missionens arbete med
en månatlig gåva. Beloppet
överförs automatiskt sista
bankdagen i månaden. Mer
information hittar du på vår
hemsida. Ring eller maila oss Anmälningsblankett
gärna om du har ytterligare finns på hemsidan.
frågor så skickar vi mer information.

				Respekfullt,
				Familjen Gladcenco
Vi följer naturligvis utvecklingen omkring Vladislav på
nära håll. Vi ber för familjen och att allt skall gå bra. Kom
gärna ihåg familjen i dina förböner. Vi hoppas kunna
återkomma med ytterligare information i kommande
brev. Tack för ditt stöd.
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Vladimir och pastor
Igor utanför kyrkan.

Månadens projekt - Moldavien
Under de år 8 år som vi varit verksamma i Moldavien
har vi mött många människor och många olika behov.
Vi försöker vara lyhörda för de behov vi möter, försöker
lyssna in situationen som råder och framförallt bedja.
Helt naturligt är det svårt att på förhand veta vem man
skall hjälpa när behoven är så många. Den helige Andes
ledning är helt avgörande i dessa situationer och är det
som vägleder oss. Under de år som gått har vi kunnat
ge konkret hjälp i några fall. På olika sätt har det sedan
visats sig vara riktiga beslut, då vi sett hur Gud lett oss
vidare. I detta brev vill vi presentera ännu ett ömmande
fall som berör oss och det är Vladimir. Här följer en kort
information om Vladimirs situation.
Tidigare i år började Vladimir att besöka församlingen i Glodeni tillsammans med sin son. De kom från
en ortodox bakgrund, men brukade inte gå till kyrkan
så ofta. Men då Vladimir bor i närheten av pastor Igors
församling, började Vladimir och hans son av nyfikenhet att besöka gudstjänsterna. I april i år mötte jag
Vladimir för första gången. Då hade han ännu inte accepterat Jesus som sin personlige frälsare, men det
skulle snart ändras. Idag är Vladimir frälst, likaså hans
son. För några år sedan tvingades Vldimir att amputera sitt ben då han hade dålig blodcirkulation i sitt
ben. Amputationen gjorde också att han förlorade sitt
arbete. Idag bor han inte med sin familj, utan har ett
eget boende, då familjens lägenhet ligger på översta
våningen i ett hyreshus. Detta gör att det är svårt för
Vladimir att förflytta sig så många trappor. Han vill inte
heller vara en belastning för sin fru och sina barn, därför har han valt att bo ensam. Vladimir har skickat oss
den här korta hälsningen.

idag ett aktivt liv där man arbetar eller studerar. För den
enskilde som får hjälp, möjliggör alltså det en återgång
till ett aktivt liv. Det är målsättingen med den hjälp vi
nu hoppas kunna erbjuda Vladimir. Det innebär också
att han kommer kunna återförenas med sin familj. Vi
tackar på förhand för din villighet att hjälpa oss! Gud
skall rikligen välsigna dig för din insats.

Avslutning
Tack för att du tog dig tid att läsa månadens nyhetsbrev.
Vi är väl medvetna om att vi kanske inte är de enda brev
som dimper ner i din brevlåda eller inkorg. Din gåva,
oavsett storlek, gör skillnad i vårt arbete. Vi ber att Herren skall välsigna ditt givande; att Gud i härlighet skall
fylla dina behov, andligt som lekamligt. Möjligheten att
få hjälp i förbön står alltid öppen hos oss. Välkommen
att ringa eller skriva till oss, så står vi med dig i förbön
för ditt behov. Herren är trofast och hans nåd över oss
är oändlig. Han sviker aldrig utan finns vid vår sida.
Detta är ord att lita på! På återhörande om en månad,
då jag hoppas kunna ge några korta glimtar från mitt
besök i Rumänien.

Jag heter Vladimir Cartauz. Jag föddes i Glodeni
den 15 september 1980. För ett och ett halvt
år sedan fick jag amputera mitt vänstra ben på
grund av dålig blodcrkulation. Efter amputationen
har jag levt för mig själv. Jag är övertygad om
att om jag skulle få en protes, så att jag kan gå
obehindrat igen, skulle mitt liv förändras radikalt.
Tack Gud för en andra chans!
Vi har berörts av Vladimirs situation och har beslutat
att försöka hjälpa honom med kostnaderna för en protes. Vi har goda kontakter med Theranova i Oradea,
Rumänien som lovat att ta sig an Vladimir. Utifrån den
bedömning kliniken gjort, är utsikterna goda och om allt
går bra räknar man med att en protes kommer förbättra
Vladimirs situation till det bättre. Men detta innebär
också kostnader för protesen, resa och uppehälle
under de 10-12 dagar han behöver vistas i Rumänien.
En protes som skulle fungera bra på Vladimir kostar
ca 30 000 kronor, eller mer, beroende på vad vi kan
samla in. Dessutom tillkommer kostnader för resa och
uppehälle. Vi tror att dessa kostnader hamnar på ca 20
000 kronor. Genom åren har vi sett vad en sådan här
hjälp innebär. De personer vi hjälpt genom åren, lever
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