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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Guds frid,

Tranås den 10 april 2012

När dessa rader skrivs har våren tagit en paus. Denna
morgon var kall och blåsig. Inte alls roligt att vara ute.
Men det är väl vad man brukar kalla för aprilväder. Så
särskilt förvånad kanske man inte skall vara.
Vi riktar än en gång ett stort tack för gåvorna vi fått
ta emot under den gångna perioden. Tack för allt det ni
gör för våra vänner i de länder vi är verksamma. Vi är
oerhört tackamma för det stöd vi känner.

Påsken gör skillnad

Så heter titeln på ett litet häfte som ”ploppade” fram då
jag städade mitt kontor hemma i bostaden. Den hade
blivit stående i en pappersklämma på skrivbordet. Men
lite passande behagade den visa sig då påsken stod för
dörren. Häftet är skrivet av en god vän till mig, Daniel Alm,
pastor och föreståndare i Pingstförsamlingen i Västerås.
Jag lärde känna honom under de år han var pastor i min
hemförsamling här i Tranås. Den kvällen blev det inte
så mycket städat då jag återigen kom att uppslukas av
denna lilla skrift. Tack Daniel för att du levandegör detta
viktiga livsavgörande budskap!
Påskens budskap är ett budskap för alla årets dagar, därför gör påsken skillnad. Det är ett budskap som
både lockar och provocerar människor i dagens samhälle. Jag skulle vilja påstå att påsken och dess buskap
om Jesu död och uppståndelse är det enda som kan
göra verklig och djupgående skillnad i en människas liv.
Frälsningsbudskapet är det enda som i verklig mening
kan förändra, förvandla och upprätta oss människor. I
det arbete jag själv står i har jag så många gånger mött
människor som i sig själva är levande bevis för att det
är så. Dagens samhälle har mycket hjälp att erbjuda,
men Jesus och tron på honom är det enda som helt
och fullt förmår upprätta. Därför gör påsken skillnad.
Daniel lyfter i detta lilla häfte fram flera viktiga sanningar
samtidigt som han påminner oss om det ofattbara Jesus gjort för oss. Tillåt mig att låna några rader text från
häftet där Daniel skriver:

något sätt fylla de hål som synden skapar. Men
Gud som vet allt om oss har också en lösning,
lösningen har ett namn och är en person, Jesus
Kristus, världens ljus. Han vill att du ska följa
honom för din egen skull, men också för att han
längtar så efter relationen till dig.”
Det är så gott att veta att det finns en lösning på de
problem som synden orsakar. Att grundskadan faktiskt
går att reparera och att lösningen är en person – Jesus
Kristus. Det är hans död och uppståndelse vi i dagarna
firat. Tacka Jesus för det ha gör – varje dag i just ditt liv.
För att han upprätthåller dig, leder dig och styrker dig
och för att han har förlåtit dig dina synder på Golgata
kors. Det är stort!

”Mänskligheten bär alltsedan de första människorna på en mycket tung börda, synden.
Människan som består av ande, kropp och själ
upplevde en andlig död och skilsmässa i det att
hon tog avstånd från Gud och gjorde uppror. En
slags grundskada, en enorm brist, en saknad
kommer in. Pär Lagerkvist skriver: ’Vem är du
som uppfyller hela världen med din frånvaro?’ En
svensk författares beskrivning av den tomhet som
synden ger. Mycket av människans längtan efter
tillfredsställelse och njutning är ett försök att på
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En hälsning från Dan Mitra

Dan Mitra är en av de pastorer vi underhåller ekonomiskt.
Han arbetar som evangelist och predikant vid sidan av
sitt arbete på Löftenas barn. Dan arbetar också som
översättare och tolk när det behövs. Dan har vi ett flertal
tillfällen tolkat mig då jag predikat eller varit i behov av
tolk. För en tid sedan skrev han denna hälsning till oss.
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Kära vänner,
Våren är här och med den också ett spirande liv.
Jag beder att den helige Ande skall komma med
liv och med hopp till er alla.
Det är nu tid att blicka tillbaka och ännu en
gång kunna säga att “Gud har varit god emot
mig”, i sämre som bättre tider sätter vi vår tro till
en intelligent Gud som har en anledning till varför
vi måste gå igenom dessa stunder. Jag förenar mig
i bön mer er till vår himmelske Fader att han också
skall beröra Olivers hälsa och hela honom. Ibland
när jag frågar hur det är med honom brukar ni säga
att han är på ett ”fruktansvärt bra humör”. Det är
min förhoppning att han fortfarande har kraften att
förbli i det sinnliga tillståndet.
Jag kommer ihåg hur det var för egen del då vi
efter sex långa år fick beskedet att min fru Maria
inte kunde bli gravid då hon led av hormonell
obalans. Detta kom under många år att bli min
allra största utmaning. Det var under dessa år som
Oliver vid speciellt ett tillfälle fick gå Herrens vägar
då han på uppmaning av Gud ringde till mig vid
precis rätt tidpunkt och uppmuntrade mig. Därför
är Oliver mer än en pappa för mig. Åren gick och
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eftersom staten är en dålig administratör och
förvaltare av resurser och en ytterst svårbetrodd
affärspartner.
De vuxna som arbetar på Löftenas Barn fyller
en viktig roll som surrogatföräldrar då många
av barnen saknar ansvarstagande föräldrar och
andra vuxna i sin närhet. Vi som kristna och som
är föräldrar önskar ge dessa barn en tryggare
framtid. Återigen vill jag tacka er för vad ni varje
månad bidrar med till Löftenas Barn. Det betyder
så oerhört mycket för dessa barn. Tack vare ert
bidrag kan vi ge dessa barn ett lagat mål mat, vid
behov skicka dem till tandläkaren eller till en doktor.

Gud hade andra planer. Idag har vi två fantastiska
barn, Dan junior och Evelina. Vi klarade av de svåra
åren tillsammans och idag får vi båda vara med
och tjäna Herren och glädjas i Honom.
Idag har jag fått köra min pappa till sjukhuset
då han skall genomgå en ögonoperation. Det finns
tillfällen då Gud påminner oss om att vi är sköra
och bräckliga lerkärl - men som inrymmer en
himmelsk skatt (2 Kor 4:7, 10,11) Det sätt på vilket
vi gensvarar då vi upplever hur detta kärl brister,
blir vi också påminda om vilken skatt Gud lagt ner
i våra liv. Efter denna långa introduktion vill jag
nämna något om vad jag arbetat med den gångna
perioden. Mitt huvudsakliga arbete har bestått i
undervisning i kristen etik vid en teologisk fakultet
som tillhör Pingströrelsen. Jag undervisade i tre
timmar vid två tillfällen. Det var ca 30-40 studenter
närvarande. De kommer från olika platser och har
alla olika bakgrund, ålder och utbildning. Så det
var med en viss svårighet jag satte deras betyg.
Jag har också hunnit slutföra en bibelstudiegrupp
för tonåringarna i vår församling, Betelförsamlingen.
9 av 17 klarade av att slutföra kursen. Under
perioden har jag också hunnit med att predika vid
6 olika tillfällen.
Vi har nu lagt en av de kallaste vintrarna på länge
bakom oss. Låt oss nu blicka framåt i förväntan
över vad Gud har i beredskap för oss i framtiden.
Tack för att jag får vara en av era favoriter. Jag
upplever det som jag är den förstfödde – men
utan någon merit. Den kristna kyrkan är ju fylld av
sådana (Heb. 12:23). Tack för era förböner för mig
och min familj. Tack för ert fortsatta ekonomiska
stöd.

Gud välsigne er
Dan och Sami Mitra

Moldavien

Det är med spänd förväntan jag nu ser fram emot att
få återvända till Moldavien och församlingen i Glodeni.
Det har nu gått nästan 2 år sedan FTM-Mission kom
med i arbetet och under denna tid har vi fått uppleva
hur församlingen blommat upp och arbetet tagit fart.
Låt oss göra en kort återblick. Sommaren 2010 besökte
FTM-Mission Glodeni för första gången. Mina intryck från
resan lever fortfarande mycket starkt kvar i mitt hjärta.
Endast en dagsresa bort från vår egen bekvämlighet fann
jag en plats som i många stycken berövats hopp och
framtidstro. Det är flera ”bilder” som starkt etsats sig fast
i mitt inre. Vi som var med på resan möttes av en själslig
och materiell nöd som fortfarande känns svår att ta till
sig. Denna nöd finns naturligtvis kvar än idag, men vi
kan ändå se att det skett mycket positivt i församlingens
närhet under dessa två år.
Församling jag då mötte hade under många år kämpat utan att se några större synbara resultat av sitt arbete. Självfallet har brödutdelning och det sociala arbete
man då bedrev inneburit en positiv utveckling för församlingen. Men jag upplevde också att man kämpade
en ojämn kamp där man stundtals drog en mycket tung
börda som pastorspar. Sakta men säkert har vi kunnat
se hur det börjat ske en förändring. Renoveringen av
bageriet har inneburit oerhört mycket positivt för Igors
arbete i församlingen och bland stadens folk. Genom
renoveringen har människor fått uppleva att de inte är
bortglömda. Människor på gatan vittnar om hur detta
bara varit möjligt eftersom Gud varit med. Ingen, bortsett Gud förmår göra denna förändring. Hösten 2010
startade vi utdelning av matpaket till ett 25-tal familjer.
Detta arbete börjar vi nu se frukten av. Människors hjärtan är öppna för evangelium och genom dessa paket
har hoppet också återvänt. Vetskapen om att det finns
någon som visar dem omsorg och kärlek har en oerhörd
betydelse. Många har svårt att förstå hur människor de
inte mött eller ens känner, i ett land långt bort, kan ge uttryck för en sådan kärlek och omsorg. Men sådan är ju
Guds kärlek; den saknar förmågan att känna gränser eller avstånd. Alla dessa insatser har på ett påtagligt sätt
givit församlingen mycket positivt tillbaka. Människor
har börjat gravitera mot församlingen, människor kommer till tro. I sommar kommer en dopförrättning att hållas. Gud är så ofantligt god!

Gud välsigna er
Dan Mitra

Löftenas Barn

För en tid sedan fick vi denna rapport från Löftenas Barn
och arbetet där. Organisationen befinner sig just nu i en
utmanande och tuff situation. Men samtidigt är man full
av tillförsikt och framtidstro. Men utmaningar saknar man
inte. Här kommer deras hälsning:
Denna hälsning berör några av de saker som
hänt på Löftenas Barn under februari och mars.
Under perioden har det skett stora saker. När
du försöker ta hand om 60 barn på dagcentrat
och 44 anställda samt 72 barn och unga barn
på det barnhem vi nu förvaltar och driver, så får
du snabbt problem. Egentligen är det många
problem vi talar om: barnens hälsa (huvudlöss),
disciplin, anläggningens dåliga skötsel som nu
måste åtgärdas, pappersarbete, besiktning och
kontroll av verksamheten, jakt efter sponsorer,
personaladministration mm. Men Gud är god
och bön gör skillnad! Det finns hopp, och vi kan
se förbättringar. Vi ser också hur andra kristna
(organisationer och enskilda) kommer med
utsträckta armar för att hjälpa, men det finns
som du säkert förstår alltid plats för fler. Speciellt
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På bildern till vänster syns flera nya ansikten, Anatol och
Valera är två av de nyfrälsta som nu sjunger nu till Herrens ära.
var och en. Han bestämmer när Han vill tala till oss
och hur. Vi har ansvaret att lyda/lyssna till Honom
och att tillmötesgå Hans vilja. Nu kan jag verkligen
säga att Gud har börjat tala till människorna i
Glodeni genom de dyrbara projekt som ”Ett bröd
om dagen” och ”Paketutdelning” är. Människor
har börjat lyssna till Gud och följa Hans vilja i sina
liv. Jag vill vittna om hur Gud rör vid och berör
människors liv och räddar deras själ. Just nu har vi
i församlingen barn från fattiga familjer som älskar
Gud och berättar för sina föräldrar sin önskan att
regelbundet besöka församlingen för att ära Gud.
Vid varje lovsångsgudstjänst deltar 15-20 barn, en
del av dem tillsammans med sina föräldrar. Det är
ytterligare en anledning att prisa Gud.
För en tid sedan blev en profan sångare frälst; nu
kommer han och lovar Gud i församlingen. Detta är
bakgrunden till hans omvändelse. En dag kom han
till bageriet. Han hade denna dag ersatt en annan
kvinna från Socialen (hemhjälp), som fick bröd från
oss för att dela ut till 10 sjuka i deras hem. Jag
hälsade och bjöd in honom att vara med oss på
lovsångsgudstjänsten, vilket han tackade ja till. Det
visade sig senare att han var en sångare som sjöng
i profana sammanhang, vilket inte framkom vid vårt
första möte. Hans besök i församlingen resulterade
i att han två veckor senare tog emot Jesus i sitt liv.
Sedan berättade han för sin arbetskamrat om tron
på Jesus. Denne kom till kyrkan tillsammans med

Vi kanske inte kan peka ut en enskild händelse i allt
det som sker utan det är flera faktorer som påverkar
den positiva utveckling vi nu ser. De olika projekt vi kunnat genomföra och som vi står i; utdelning av matpaket
och utdelning av bröd utgör en viktig del i denna positiva utveckling. Vi kan också se att det sommarläger vi
genomförde förra året kraftigt medverkat till denna utveckling. Personligen tror jag den egentliga vändpunkten kom i och med sommarlägret. Genom sommarlägret
kom så många nya familjer i kontakt med församlingen
och det har inneburit en tydlig ökning av nya människor
som besöker församlingen. I och genom allt är det detta
som har betydelse; att vi nu bärgar den skörd som är
mogen. Så med utgångspunkt i detta kommer det bli en
mycket intressant resa. Igor skickade oss denna hälsning för några dagar sedan.
Ingenting är förgäves, men allt som
händer är Guds vilja

Jag vill inleda denna hälsning med orden från
Jesaja 55:10-11 där vi läser: ”Liksom regn och snö
faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan
vattnar jorden, får den att grönska och bära frukt,
och ger säd att så och bröd att äta, så är det med
ordet som kommer från min mun: det vänder inte
fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt
uppdrag.” Gud älskar oss och han har en tid för oss
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sin fru och efter en vecka blev båda omvända. Nu
lovprisar de Gud med sina sånger och vittnar om
Honom och berättar för andra om sina upplevelser.
När du besöker oss ska du få höra hur vackert de
prisar Gud. Efter allt det som hänt vill jag ännu
mer lovprisa Gud och tacka Honom för Hans stora
kärlek till människorna i Glodeni. Halleluja!
Högaktningsfullt, broder Igor

Nu är han flyttad tillbaka till växelvården i Tranås, eftersom han inte har återhämtat sig tillräckligt för att kunna
komma hem. Vill du och orkar du är vi tacksamma om
du vill fortsätta att bedja för Oliver att han återhämtar sig
efter allt han gått igenom.

En ekonomisk rapport

Som du säker redan vet brukar vi med viss regelbundenhet redovisa hur de insamlade medlen kommit att användas. Nu är det åter dags för oss att avlägga en sådan
liten rapport. Under årets tre första månader har följande
summor skickats till olika projekt i de länder vi arbetar. För
andra gången har vi skickat 3 600 till medicin till ett par
mycket sjuka makar som helt saknar möjlighet att annars
köpa dessa. Till Theranova har vi förmedlar 36 000 kronor
(Razvan). I början av året skickade vi 33 000 kronor till en
nödvändig tillbyggnad av hus Nr 2 på Caminul Felix 1. Till
kyrkbygget i Spinus har vi i skrivande stund förmedlat 25
000 kronor. Till Moldavien har vi förmedlat till matpaket 18
675 kronor, i denna summa ingår det också en liten lön
till Svetlana. Till bageriet har vi förmedlat 18 860 kronor.
Till pastorsunderhållet har vi skickat 30 000 kronor. Till
Caminul Felix och arbetet där 35 000 kronor. Till Löftenas
Barn har vi skickat 17 040 kronor. Detta ger vid handen
att det under det första kvartalet förmedlats gåvor till ett
sammanlagt värde av 217 275 kronor.

Vi nåddes av ett sorgligt besked

Bara någon timma efter att vi lämnat förra månadens
nyhetsbrev till posten ringde det i telefonen. Det var Jaco
på Theranova, proteskliniken. Han berättade då att han
varit i kontakt med Razvans mamma. Hon berättade då
att Razvan hade insjuknat mycket hastigt. Det visade sig
då att hans cancer hade kommit tillbaka och att det inte
fanns någonting läkarna kunde göra. Razvan avled bara
några dagar efter att de fått beskedet. Detta är naturligtvis
ett mycket sorgligt besked och vi känner med familjen
som drabbats av denna förlust. Jag har samtalat med
Jaco om den protes som vi hjälpte Razvan med. Jacos
tanke är att den skall få ”leva” vidare tillsammans med
en ny patient. Vi återkommer med ytterligare information
så snart vi vet mer. De pengar som kommit avsedda för
Razvan har skickats till Theranova för att täcka de kostnader som kvarstod för hans protes.

Lite nytt om Oliver

Kommande resor

Många ber oss berätta om hur Oliver mår, vilket vi naturligtvis vill göra med jämna mellanrum. Den senaste
tiden har varit lite tuff. För en dryg månad sedan ramlade
Oliver och slog huvudet i golvet under tiden han var på
växelvård. Ganska snart efter fallet fick han huvudvärk
som inte ville upphöra. Efter några dagar fick vi en tid
på Vårdcentralen där han blev undersökt. Jag menade
att man nog skulle behöva röntga huvudet, eftersom han
hade huvudvärk och var allmänt påverkad. Detta gjordes
dock inte. Efter ytterligare en vecka återkom vi till Vårdcentralen. Denna gång blev han inte ens undersökt - alltså
fortfarande ingen röntgen.
Efter samtal med Olivers neurolog i Jönköping dagen därpå ordnade hon en akuttid till röntgen då det
visade sig att det vid fallet hade uppstått blödningar i
huvudet. Ytterligare en resa, nu med ambulans, till sjukhuset i Eksjö då han blev undersökt. En natt, tre dagar
senare, ringde man till mig klockan 03.00 och meddelade att Oliver skulle åka med ambulans till sjukhuset i
Eksjö eftersom han blivit sämre och huvudvärken hade
tilltagit. Det blev fortsatt resa till Neurokirurgen i Linköping, där Oliver opererades följande dag. Operationen
gick bra och han flyttades till Eksjö för vidare vård och
allt tycktes gå bra.
Men några dagar efter operationen, när jag kom för
att hälsade på honom, fann jag honom okontaktbar i
sängen. Två läkare tillkallades och han flyttades snabbt
till IVA där han fick stanna under ett dygn. Han var då
ganska illa däran, fortfarande medvetslös. Det visade
sig att Oliver fått en infektion som hade gått ut i blodet.
Man visste inte var infektionen kom ifrån, men antibiotika sattes in och han svarade bra på behandlingen. Sammanlagt låg Oliver på sjukhuset under drygt två veckor.

Efter en hel del pusslande har tidpunkten för de planerade
resorna nu fastställts. Jag kommer att under första delen
av maj resa till Glodeni och hälsa på Igor och Svetlana
och församlingen där. Jag kommer att vara borta under
en veckas tid. Jag reser ut den 2:a maj och återkommer
den 9 maj. Under senare delen av maj månad kommer vi
att tillsammans resa till Rumänien för att övervara Caminul
Felix 20 års jubileum. Resan till Polen har för närvarande
blivit senarelagt. Vi återkommer till den vid ett senare
tillfälle. Kom gärna ihåg dessa båda resor i bön.

Avslutning

Då har vi åter igen kommit till avslutningen av detta
nyhetsbrev. Jag vill än en gång tacka för att du tagit dig
tid att läsa det. Vi vill ta tillfället i akt att påminna om talongen vi skickade med i förra brevet. Känner du att det
finns någon i din närhet som skulle uppskatta att finnas
med i arbetet FTM-Mission utför, ber vi dig att skicka in
talongen. Glöm inte att fylla i ditt eget namn överst. Har
du behov av hjälp i förbön är du välkommen att höra av
dig. Vi tackar på förhand för ditt stöd för de olika projekt
vi står med i. Vi presenterar inte något nytt projekt denna
månad utan ber om ett fortsatt stöd för de pågående projekt vi finns med i. Med önskan om Guds rika välsignelse.
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