Tranås den 11 juni 2016

M

ed förhoppning om att du som läser detta
har en bra sommar så här långt vill vi önska
er alla en fortsatt god sommar. Sommaren är
ju en fantastisk tid som jag själv uppskattar
mycket. Ljusa nätter och ljumma dagar med en behaglig temperatur som möjliggör både arbete och vila. På
missionen kommer vi att arbeta några veckor till, men i
början av juli kommer vi att ta några veckor ledigt för att
återuppta arbetet igen i början av augusti.
Men innan vi tar sommarledigt återstår några veckors
arbete. Bland mycket annat skall sommarens nyhetsbrev
skrivas för att också vi skall kunna få ledigt. Som brukligt
är vill vi rikta ett tack till er alla som stödjer missionens
arbete. Utan mångas generositet vore det omöjligt att
utföra det arbete Gud ställt oss i. Tack också för förbön
för oss och för arbetet, men också för förbön under resan
till Moldavien vi nyss genomfört. Vi har känt oss burna
och omslutna av era förböner. Du kan läsa mer om resan
lite längre fram i brevet.
Ibland finner man sig bläddrande genom gamla papper och filer på datorn eller på sitt arbetsrum. I samband
med att jag sökte efter ett helt annat dokument, hittade
jag, vad jag tror är en krönika eller en text jag skrivit i
något sammanhang. En text jag helt glömt bort att jag
skrivit. Jag tyckte att den talade till mig då jag läste igenom den, varför jag skickar med den i detta nyhetsbrev.
Kärlek är ett du
Den kristna trons ”adelsmärke” är dess förmåga att
tränga sig bortom de egna behoven. Inte drunkna
i sin egen självgodhet. Jesus, som vår främste
förebild, ägde denna förmåga; han såg människan,
hennes behov, hennes nöd och utsatthet, hennes
behov av upprättelse till en hel människa. Men
också hennes potential till att älska det goda.
Jesus satte alltid sin nästa före sig själv. Inte ens
på korset tänkte han på det egna, utan såg till sin
nästa. En verklighet att hålla i minne då vi utsätts
för prövning och när livet kärvar. Hjälp din nästa så
hjälper du dig själv!
Till den som valt att lyssna till Jesu ord, finns
uppmaningen att älska sin fiende, göra gott
mot dem som hatar oss, och välsigna dem som
förbannar; tillika bedja för dem som förolämpar oss.
Detta är kanske den kristna trons mest utpräglade

drag; att sätta sin nästa framför sig själv och att
vända den andra kinden till. Inte att blunda för eller
skyla över synden, men att se syndaren och göra
upp med synden. I ett samhälle där allt fler skor sig
på de svagas bekostnad står den kristna tron fast.
Orubblig i sin kamp för den svage. Jesu uppmaning
till oss är: ”ge lån utan att hoppas få något igen”.
Gå en extra mil!
Ett samhälle som framhärdar i uppfattningen att
en människa endast får vad hon förtjänar, pekar
alltjämt den kristna tron på förlåtelsens och nådens
möjlighet: att få något man inte förtjänat.
I boken Du och Jag skriver Martin Buber: ”Kärlek
är ett Jags ansvar för ett Du.” Ett Jags ansvar för ett
Du sammanfattar också vad kristen tro handlar om.
Ett ansvar för den svage – min nästa, min broder
eller vän, att ställa sig i gapet för den som inte längre
orkar ropa. Den sanna Kärleken är villig att axla detta
ansvar. Är vi?
Denna förmåga, att kunna bortse från det egna,
stavas självförglömmelse, att noga skilja från
självutplåning. Med lärjungaord ”nu lever inte längre
jag utan Kristus i mig” och Jesusorden ”den som
mister sitt liv för min skull skall finna det” förstärker
och förtydligar denna sanning. Att tjäna Gud och
andra människor innebär inte att låta utplåna sig
själv, utan snarare att det egna inte är av så stor
vikt. Eller med Helgelseförbundaren och profeten
Emil Gustafsons ord ”den som har mycket att säga
om sig själv har ännu inte sett Gud”.

Ordet självförglömmelse visar på vikten av att
den som ger sitt liv för andra, kommer finna det i
en mycket rikare mening. Tron söker inte det egna,
utan är villig att ge upp det egna för sin nästas väl.
Utan förbehåll.
Kärlekens främsta egenskap är att den är villig att
offra sig på det egna jagets bekostnad, till förmån
för sin nästa. Medan lustan, vars enda strävan,
till skillnad från kärleken, är att tillfredsställa det
egna, på bekostnad av sin nästa är självcentrerad,
egoistisk och inte självuppoffrande. Den ser bara
till den egna vinningen ”vad får jag ut av det här”?
När kärlek reduceras till ett självändamål – den
egna tillfredsställelsen, blir den destruktiv och bryter
ner, snarare än att den bygger upp. Det samma gäller
tron, när den reduceras till ett självändamål mister
den sin styrka och sin särart. När tron inte längre
förmår tränga sig bortom det egna, är den förverkad,
till ringa nytta. Tron är kärlek, en vänskap som bara
kan existera mellan människa och Gud. Aldrig för
sig självt. I den vänskapen blir Du viktigare än Jag.
Församlingen i Les
I de tidigare nyhetsbreven har vi skrivit om församlingen
i Les och den satsning församlingen gjort för att öka sina
möjligheter att nå ut i samhället. Den tillbyggnad som församlingen under en tid arbetat på och som FTM-Mission
varit en del av, då vi samlat in pengar till färdigställande av
fasaden, börjar nu bli färdig utvändigt. Detta är naturligtvis
glädjande. Vi kunde förmedla 26 522 kronor vilket räckte
till att täcka kostnaderna för att färdigställa fasaden. Det
återstår en hel del arbete invändigt innan lokalerna kan tas i
bruk. Pastor Laurentiu skickar oss den här hälsningen. Läs
och rikta samtidigt ett tack till Gud för att det utvändiga
arbetet nu snart är färdigt.
Kära vänner,
Vi har nu färdigställt fasaden på tillbygget. Prisad
vare Herren! Jag är så glad att vi kunnat göra detta.
Än en gång tack för all Er hjälp. Här kommer några
rader till de som stöttat detta projekt med en gåva.
Våra hjärtan är fulla av tacksamhet över att vi nu
de senaste dagarna kunnat återuppta arbetet och
färdigställa utsidan av tillbyggnaden. Det är bara
Guds nåd och favör vi har att tacka för detta. Vi
vill tacka alla de som bidragit ekonomiskt till detta
projekt. Vår bön är nu att kunna fortsätta och
färdigställa invändigt så att vi kan börja använda
de nya lokalerna. Vårt fokus är barnen som bor i
Les, som vi vill vinna för Kristus. Vi är övertygade
om att barnen är nyckeln för att en församling skall
”födas” på nytt. Arbetet bland barnen har under
många år legat nere, men nu hoppas vi kunna starta
igen. Vårt hjärta är hos de unga som gått förlorade
då församlingen inte kunnat nå dessa tidigare då
församlingen inte hade möjlighet att satsa på detta
område. Vi vill nu väcka denna verksamhet till liv
igen. Ni är i allra högsta grad en del i den processen.
Tack för att ni hjälper oss. Vår bön är att Gud rikligen
skall välsigna dig!
			 Laurentiu Pascuti, pastor

Det är glädjande att se att fasaden nu är nästan
färdig. Det återstår endast något lite arbete så kan
ställningarna plockas bort.
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Vi har inte tagit några ytterligare beslut om hjälp till församlingen, men skulle du känna att detta arbete talar till ditt
hjärta går det bra att fortsatt ge gåvor. Invändigt återstår
det mesta av arbetet. Tack för ditt stöd!
Resan till Moldavien
Några dagar i månadsskiftet maj-juni tillbringade vi i Glodeni, Moldavien. Det var cirka ett år sedan vi senast besökte
församlingen. En resa var planerad i augusti förra året, men
fick ställas in då jag bröt min handled. Ytterligare en resa är
planerad i år, i augusti, då vi kommer att ta med oss ett team
som kommer att hjälpa församlingen med olika aktiviteter.
Vårt fokus kommer ligga på barnen, men också på andra
aktiviteter såsom matpaket och visst reparationsarbete i
lokalerna. Nu några ord om den resa vi precis avslutat.
Pastor Igor inledde tacksägelsegudstjänsten.
Under de fem dagar vi var i Glodeni hann vi med fyra
samlingar, tre gudstjänster och en ungdomssamling.
Vi hade också planerat in att besöka den ena av de två
grundskolor som finns i Glodeni. Tyvärr fick vi ställa in
detta besök då de flesta eleverna hade slutfört sin termin
och endast skolavslutningen återstod. Trots ett lite ändrat schema har veckan ändå varit innehållsrik. Istället för
det planerade har vi fått samtala en hel del med makarna
Lazar. Det har varit själavårdande samtal som vi känt varit
Guds ledning i. Själavård och äktenskapssamtal är någonting som saknas i dessa länder. Men genom samtalen har
vi förstått att det är ett stort behov. Låt oss komma ihåg
makarna Lazar och deras barn i våra böner då de nu och
en tid framöver behöver vårt stöd i förbön. Vi skall också i
vår bön komma ihåg den äldsta dottern, som går igenom
en tuff tid. På grund av de samtal vi fick ha med familjen
såg vi oss tvungna att styra om det planerade program vi
lagt. Vi är vissa om att dessa samtal var nödvändiga och
viktiga för familjen och för makarna Lazar.
Under vår vistelse fick också familjen ta emot
ett dödsbud inom den nära släkten, varför Igor
och Svetlana var tvungna att åka på begravning.
Detta bidrog också till ett förändrat innehåll av resan. Men dagen efter vi kom, hade Igor planerat
en gudstjänst för alla de som står som mottagare
av matpaket och bröd. Denna samling var förenad med mycket glädje. Det var första gången
som alla som får del av framförallt matpaket, men
också bröd, speciellt hade bjudits in till församlingen. Denna tacksägelsegudstjänst samlade
Utdelning av matpaket. Undercirka 70 personer. Merparten av dem får del av
matpaketen. Undertecknad predikade men det var också tecknad predikar tillsammans
inslag av sång och musik. För att vara första samlingen så med tolken Tatiana.
var den välbesökt. Vi måste hålla i minnet att för många
av de som står som mottagare av denna hjälp är det ett
stort steg att ta att komma till församlingen. Vi känner stor
tacksamhet för det arbete som makarna Lazar lägger ner i
församlingen. Det vi fick vara med om var frukten av detta
arbete. Vår bön är att de som kom också skall ta emot
Jesus som sin personlige frälsare. Att de kom, är ett steg
i den riktningen. Det finns mycket att känna tacksamhet
över i det arbete som makarna gör, men vi har också under den här resan fått se något av det pris man kan få
betala för att stå i den här typen av tjänst.

Sommarlägret i Moldavien

Nyss hemkommen från Moldavien, där vi mött en del av
de barn som varit med på tidigare sommarläger, känns det
återigen angeläget att stödja församlingen i detta arbete.

Hela gruppen som får del av matpaket som kom till gudstjänsten. Glädjen var stor över att så många faktiskt kom.
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Antalet barn som kunnat komma med, har stadigt ökat
genom åren. Detta är något som vi glädjer oss åt. Innan vi
reste blev jag kontaktad av en av de lite äldre ungdomarna
som brukar vara med på lägret. Hon förlorade sin mamma
i cancer för några år sedan. Hennes pappa avled tidigare
i sviterna av sitt alkoholmissbruk. Hon och hennes bror är
nu familjehemsplacerade, men kommer regelbundet till
församlingen för att delta i de aktiviteter som anordnas där.
I sin kontakt med mig frågade hon om vi tänker anordna
ett sommarläger också i år. Jag svarade att det är tanken.
Något hon blev mycket glad över att höra.
Dessa läger har blivit höjdpunktern för många av de
barn och unga som bor i Glodeni. Sommaren är för många
en svår tid, då den dagliga rutinen med skola inte finns.
Många driver därför omkring, utan att ha någonting vettigt
att göra. Det finns också barn som inte har sina föräldrar
i närheten, som bor hos släktingar som kanske inte är så
engagerade i dessa barn. Mot en sådan bakgrund känns
möjligheten att kunna skicka dessa barn på sommarläger
oerhört viktig.
Förra året gjorde församlingen en gemensam satsning
tillsammans med andra församlingar. Man genomförde
lägret på en större lägergård i närheten av Balti, en dryg
halvtimmes resa från Glodeni. Lägerdagarna fylls med bibelsamtal, gudstjänst, undervisning och andra spännande och roliga aktiviteter. Sammanlagt under sommaren
samlar detta läger några hundra barn och unga. Från Glodeni hoppas vi att vi i år skall kunna skicka ett 70-80 tal
barn, gärna fler. Sommarlägret delas upp i olika åldrar, de
yngsta barnen får åka under en vecka i juni. De lite äldre
i juli och tonåringarna samlas under en vecka i augusti.
Kostnaden per deltagare ligger på 300 kronor och inkluderar alla kostnader, såsom transport, mat och aktiviteter.
Om vi kan räkna med 80 deltagare blir den sammanlagda
kostnaden 24 000 kronor. Genom åren har vi sett frukten
av dessa läger, då många av de ungdomar som åker kommer från icke troende hem. Men genom att delta på lägret
får barnen en naturlig kontakt med församlingen och kan
slussas in i barn och ungdomsarbetet på ett naturligt sätt.
Läs Igors hälsning här nedan vad han skriver om lägret.

Några bilder ifrån förra sommarens läger.
Löftenas Barn
Det är med glädje vi kan skriva att förra månadens upprop
till Löftenas Barn gav ca 11 000 kronor som vi nu skickat. Vi
ser med spänd förväntan fram emot att få se på vilket sätt
man ordnat aktiviteter under sommaren. Vi riktar ett tack till
alla som genom gåvor kunnat möjliggöra denna satsning.
PlusGirot nu avslutat
Med dessa rader vill vi nu meddela att PlusGirot är avslutat
och att det inte längre är möjligt att sätta in gåvor där. Istället
hänvisar vi till det Bankgirokonto vi sedan en tid öppnat.
Genom att göra denna förändring förenklar vi hanteringen
av dina gåvor, samt att vi också kan kapa en del av de
kostnader vi haft. Vi vill också passa på att påminna om
möjligheten att ge via Autogiro. Detta är ett enkelt sätt att
ge din gåva.
Europakonferensen
Vi har den glädjande nyheten att förmedla att FTM-Mission
kommer att finnas med några dagar under Europakonferensen i Uppsala den 24-31 juli. Vi kommer att finnas med som
utställare under torsdag-lördag. Vi hälsar er alla välkomna
att besöka oss under någon av dessa dagar.

Sommarläger
Läger och sommarläger i synnerhet är den bästa
platsen för barns andliga tillväxt. Sommarlägrets
målsättning och uppgift är att föra barn fram till
Jesus. På lägret får barnen lära sig att be till Jesus,
lära sig hur man använder sin Bibel, ära Gud och
älska sina föräldrar.
Barnen får också undervisning om att gå i kyrkan,
att det finns aktiviteter efter att lägret är avslutat.
Som församling vet vi att om vi når barnen, kommer
också deras föräldrar att komma till församlingen.
Tidigare erfarenhet har visat att barn som deltog på
sommarläger fortsatte att komma till församlingens
olika aktiviteter. I år har vi också ordnat med en
sommarkyrka dit barnen kan komma. Vi vill tacka alla
som bidrar med gåvor för att vi ska kunna genomföra
dessa aktiviteter för barn.
			
			

Avslutning
Tack för att du tog dig tid att läsa ännu ett brev från oss. Vi
vet att skörden av brev kan vara stor och att det inte alltid
finns tid att läsa allt. Därför känns det extra välsignat att du
tagit dig ända till avslutningen av detta brev. Till avslutning
brukar vi påminna om möjligheten till förbön. Att bli uppburen i bön är en förmån vi inte bör avsäga oss. Vetskapen
om att andra beder för oss är en tillgång i tider då vi själva
inte kan eller orkar bedja. Välkommen att höra av dig. Så
avslutar jag detta brev med en önskan om en fortsatt god
sommar. Må Herren rikligen välsigna dig!

Med vänliga hälsningar
Igor Lazar, pastor
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