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Evangelium är frälsning till människor

D

å vill vi tillönska dig en fortsatt god sommar. Efter några
veckors ledigt är vi tillbaka
i ”sadeln” igen. Vi har haft en skön
semester med tid till både vila och en
del arbete. Ett arbete som förlagts till
vår sommarstuga som fått lite ny färg.
Det känns bra!
Vila och återhämtning är viktigt för att vi skall orka med. Guds
ord och skapelsen är en del av Guds
andning, Guds livsrytm. Då Gud
skapade världen avsatte han en dag
för vila. En gudagiven tanke som vi
moderna nutidsmänniskor inte alltid
hedrar. Vi behöver en avsatt tid för
vila och eftertanke. Vi behöver komma in i Guds andning och livsrytm.
Detta kan vi göra då vi sätter en
gräns för våra liv. Det kan innebära
att vi inte alltid är tillgängliga, inte
alltid säger ja. Då vi beskär vårt liv
från det som tynger eller begränsar,
skall vi se att Gud låter skjuta nya
skott. Nytt liv börjar spira. Att det
är så vet alla som någon gång beskurit ett fruktträd. Om vi inte beskär,
kommer alla grenar tillslut göra att
trädet bara ger en begränsad skörd.
Guds ord talar också om den
goda jorden. Alla som någon gång
planterat något, vet vikten av en god
jord för att få en god och riklig skörd.
Detta är också sant beträffande ditt
och mitt liv. Vi behöver ”plantera”
oss i den goda jorden, den jord som
tillför näring, ger en god och rik och
bestående frukt i våra liv.
I detta nyhetsbrev delar vi med
oss av några av de händelser som
ägt rum under sommaren. Det är
människor som valt att gå dopets
väg. Vilken glädje det är att få se och
uppleva detta. Tack för ditt stöd så
att vi kunnat genomföra detta. Sommarlägret i Moldavien kommer hållas i början av augusti. Så detta återkommer vi till. Vi vill också rikta ett
tack till dig som stöder vårt arbete.
Tacksamheten är stor och vi gör vårt
yttersta för att förvalta din gåva på
bästa sätt. Vår bön är att Gud skall
välsigna och möta dina behov.
.......................................................
Jörgen Lindberg
Missionsledare

Två församlingar, två dopförättningar. Det råder glädje i
himlen över de människor som här låtit döpa sig.

V

i har fått en hälsning från Laurentiu, en av de pastorer som
vi understödjer och samarbetar
med i Rumänien. Han arbetar i flera
församlingar i och omkring Oradea.
Han skriver här om hur Gud förvandlat
livet för många under den isolering som
många befunnit sig i.
Gud når människors hjärtan på ett
sätt vi kanske inte fått uppleva om det
inte varit för pandemin. Gud talar till
människor och många finner nu en djupare gemenskap med Gud. Detta leder
sedan till att viktiga beslut tas. Om romernas situation kan man säga mycket
och många åsikter finns. Men ett är säkert: Det enda som förmår att på djupet upprätta det är kraften i evangeliet.
Laurentius skriver:
Efter en tid av total isolering för
församlingarna, kom så en tid då
vi kan träffas ute i det fria. Detta
har givit oss ett utmärkt tillfälle
att kunna fira Herrens måltid.
Det var en fantastisk tid med
gemenskap när människor från
olika församlingar, bland annat
från församlingen i Batar, kunde
samlas och lovprisa Herren.
Som ett resultat av att kyrkorna
åter igen är öppna, kunde vi också
organisera dopgudstjänster. Vi var
så glada över att kunna döpa två
unga dopkandidater i församlingen
Nadejdea Vie (betyder Levande
Hopp) här i Oradea. Trots regnet
gav Gud oss en underbar stund.

Vi ger all ära till Gud för varje själ
som tar emot honom.
Trots pandemin arbetar Gud i
människors hjärtan. Den romska
kolonin i Batar, har många av
sina familjemedlemmar som bor
i Belfast Irland. De återvände
hem till Rumänien när pandemin
började, men var tvungna att
stanna minst 14 dagar i karantän.
Vissa av dem var diagnostiserade
positiva med Covid-19, så de var
tvungna att stanna ännu länge i
karantän.
Många av dem som tvingades
sitta i karantän har berörts av
Herrens närvaro och beslutat sig
för att ta sin relation med Jesus mer
på allvar. Ta emot Jesus och döpas.
På grund av detta kunde vi ordna
med en stor dopgudstjänst i den
romska församlingen i Batar. Inte
mindre än 22 personer bekände sin
tro på Jesus Kristus. Vi var så glada
över att se familjer förvandlas.
Gud har väckt glädje i många
hem. Det var så underbart att
kunna be för paren som döptes. Vi
fick också välsigna tre små barn i
samband med denna högtid. Det
är en sådan glädje att tjäna en Gud
som kan förvandla och förändra
människors liv på ett så dramatiskt
sätt. Gud har kontroll över allt som
händer och sker.
		

/Pastor Laurentiu

U

nder sommarmånaderna har en romsk
familj, genom det stöd FTM- Mission
ger till Löftenas Barn, kunnat få elektricitet indraget i sin bostad.
Det är både insprierande och glädjande
att se hur vi kunnat hjälpa den här familjen
med en sådan basal, men nödvändig sak som
elektricitet. Något vi kanske tar för givet, men
som inte är alla förunnat. Sami skriver i sin
korta hälsning till oss:
Förra veckan lyckades vi ansluta elkraft
till ett hus där en av de fattigaste familjerna
vi hjälper bor. Det var en stor glädje för
dem. Jag var så ledsen över att de inte
kunde möta dig och alla andra som,
genom sitt engagemang och ekonomiska
uppoffring, gjort detta möjligt! Jag är
återigen hedrad över att vara er partner i
det här missionsarbetet!
Vi som organisation kan bara tillägga att vi
känner oss också hedrade över att se att pengarna vi skickar kommer till god nytta för en
god sak. Att förbättra människors livsvillkor är
viktigt och betydelsefullt. Att sedan människor
får lära känna Jesus som sin personlige frälsare
är en än större glädje.

T

rots att pandemin fortfarande påverkar människors vardag, fortsätter makarna Lazar att hjälpa
människor. Behoven är fortsatt stora och
allt fler är i behov av hjälp. Under de tre
senaste månaderna har vi, efter de ekonomiska förutsättningar vi har, ökat vårt
ekonomiska stöd. Vi har kunnat skicka
matpaket till ett hundratal familjer. Den
sista månaden något färre. Enligt Igor
verkar myndigheterna inte för folkets
bästa i alla lägen. Men det som glädjer
pastor Igor, är att människor kommer
till församlingen. Han skriver.
Att arbeta med bröd och matpaket är en välsignelse för alla
föräldralösa barn och alla änkor
i Glodeni.
De fattiga kommer till kyrkan
i hopp om att att få bröd med
sig efter gudstjänsten. Under
de omständigheter som vi alla
befinner oss i, inbjuder många
människor oss och väntar på oss i
sina hem. Vi berättar för dem om
Gud och ger dem ett matpaket.
Många gråter och tackar Gud
och vill att vi skall bedja med
dem. Många ber med i bönen
om syndernas förlåtelse. Vania
Zaporojan säger: ”Gud förlåter

På bilden syns familjens åtta barn. Fram tills nu har de levt utan elektricitet.
Tackvare ett stöd från FTM-Mission har huset nu fått belysning. Sami tillsammans med elektrikern kopplar in kabeln i familjens lilla hus.

mig och välsignar alla människor
som hjälper oss att inte svälta.”
Må Gud prisas och visa nåd med
de drabbade. /Pastor Igor
Vi kan också skriva att vårt odlingsprojekt går bra. Det växer så det knakar.
Både gurka och tomat ger en god skörd.
Odlingsprojektet har så här långt slagit
väl ut. Nu ber vi om en rik skörd och på
lite sikt, en god avkastning ekonomiskt.
Det känns också fantastiskt att kunna skriva att byggnaden som vi avsett
att köpa nu är betald. Summan på ca
170 000 kronor betalades till banken
för ett par veckor sedan. Nu återstår en
omfattande renovering. Vi återkommer
i kommande brev till detta. Likaså hur
byggnaden kommer användas.
Vi vill också vädja om förbön för
Svetlana, Igors fru, som råkat ut för en
olycka med sin vänstra hand som nu är
gipsad. Gipset fick läggas om, då den
första behandlande läkaren gjort fel.
Detta har orsakar svåra smärtor. Hon
kommer behöva flera justeringar innan
handen är återställd. Rehabiliteringen
kommer kosta ca 5 000 kronor. Vill
du stödja makarna med en gåva skriv
”Svetlana”, så går din gåva oavkortat
dit.

Den rika jorden
ger en god skörd.

En sexbarnsfamilj får ta emot
en matkasse.

Sasha är lika glad att se oss
varje gång vi besöker.

Ivan bor med sin fru och deras barnbarn i en
lägenhet vi besökt många gånger.

Dan låter hälsa att allt gått bra med resan hem.

Det är oerhört glädjande att se när människor väljer att låta döpa sig. Pastor Florin Popa tillsammans med en rad pastorer och en stor grupp av dopkandidater.

Här kommer en hälsning från pastor
Florin Popa, som är en av de pastorer
vi samarbetar med.
”Jag hoppas att ni är friska och har
hälsan. I Rumänien börjar situationen
att slappna av så smått. Det har inte
varit lätt, men nu är det lite enklare att
klara vardagen. Det är ännu inte tillåtet
att hålla gudstjänst inomhus, men vi får
hålla till ute i det fria.
Det har också visats sig vara svårare
att dela Herrens måltid på grund av
hälsosäkerhetsåtgärder, men vi har hittat lösningar även på detta. Vi har även
hållit dopförättningar.
I Tinca, i den rumänska församlingen,
renoverar vi. Jag trodde att det skulle
vara ett mindre arbete, men efter att vi
tog ner träpanelen, såg vi att väggarna
var i dåligt skick. Det har blivit en omfattande renovering. Vi har också svårt
att få in ekonomiska medel till renoveringen, då vi inte möts till gudstjänst.
Riv av längs den perforerade kanten!

Men jag är hoppfull att vi kommer att
lyckas genomföra arbetet.
I församlingen i Tileagd har vi under
en tid firat gudstjänster över Internet. De
två senaste veckorna har vi kunnat hålla
till utanför kyrkan, där vi också satt
upp ett tält. I söndags firade vi Herrens
måltid, det var en fantastisk stund.
I församlingen i Efarta fick jag till
och med hålla ett vattendop. Det var
en annorlunda och intressant upplevelse
med alla de begränsningar som finns.
I den romska församlingen i Tinca
har programmet hållits utomhus. Det
sker ingen kontroll av virusets spridning
inne i den romska kolonin.
Alla längtar att denna pandemi skall
vara över och att allt ska kunna återgå
till det normala. Jag önskar er hälsa och
välsignelse.”
Det glädjer oss som läser att se hur Guds
verk kan gå fram trots svåra omständigheter och utmanigar. Det är fantastiskt
och oerhört uppmuntrande.

Nu kan vi berätta för dig att pastor Dan
Mitra som sedan mitten av mars befunnit
sig i Namibia, äntligen fått komma hem.
Efter flera försök kunde han flyga hem från
Vindhoek via Johannesburg i Sydafrika
och vidare genom Europa. Efter hemkomst
blev det två veckors karantän. Nu är han
åter i tjänst på hemmaplan och får också
tillbringa tid med sin fru och sin övriga
familj. Vi gläds med Dan över att detta
långdragna ”drama” nu är över.

Vi vill också lyfta fram Sami Mitra som
för några dagar sedan meddelade oss att
han insjuknat i Covid-19 och befinner sig
på sjukhus. Sami har också diabetes vilket
kan förvärra infektionen. Han blir kvar
på sjukhuset i två veckor. Bed för Sami att
Gud skall gripa in och hela hans kropp.
Han behövs i arbetet bland romerna genom Löftenas Barn.
Läs om månadens projekt på sista sidan!

Ge din gåva med din
mobiltelefon!
Nu kan du ge din gåva direkt med din
smarta telefon via SWISH. I den senaste
versionen av Swish finns möjlighet att
med din mobiltelefon scanna en QR-kod.
Igor och Svelana Lazar

Fast Givartjänst
FTM-Mission kan nu erbjuda fast givartjänst via autogiro.
Tjänsten är ett smidigt sätt för dig som vill stödja missionens arbete med en månatlig gåva. Beloppet överförs automatiskt från ditt bankkonto sista bankdagen i månaden.
Mer information hittar du på vår hemsida, eller hör av dig
till oss om du har ytterligare frågor.

Gör så här:
1. Öppna SWISH. Tryck på SWISHA.
2. Sätt fingret på och dra nedåt.
3. Rikta telefonen mot QR-koden.
4. Välj belopp, ändamål går att ändra.
Tack för din gåva!

Testamenten

FTM-Mission står som tacksam mottagare av donationer
och som förmånstagare vid skrivning av testamente. Kanske befinner du dig i en situation där tankar kretsar omkring testamentering av kvarlåtenskap. Eller står du som
anhörig inför dessa frågor. Det går också att ge en gåva anonymt. En donation
i pengar eller annan kvarlåtenskap kan betyda oerhört mycket i det arbete vi
bedriver. Välkommen att höra av dig om du har funderingar omkring dessa
frågor.

Nyhetsbrev via e-post
Följ FTM-Missions arbete via
vårt e-nyhetsbrev. Scanna
QR-koden med din mobil
eller skriv in http://eepurl.
com/WwOG1 i ditt webläsarfönster. Du behöver en QR-kodsläsare som
hämtas från din appbutik.
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Den här månaden lägger vi vårt fokus på de
fasta åtaganden som vi har. Vi tänker speciellt
på bröd och matpaketsutdelning i Moldavien.
Behoven där är fortsatt mycket stora. Känner
du att du vill ge en gåva till makarna Lazar
som oavkortat går till sjuvårdskostnader och
rehabilitering är vi oerhört tacksamma. Skriv
”Svetlana” så går din gåva oavkortat dit. Tack för
din gåva!

