Guds frid,

D

et är ändå ganska märkligt hur fort tiden går.
Dagar blir till veckor, veckor blir till månader och
månader blir till år. Känslan av att tiden verkar
”krympa” sägs komma med ökad ålder. Börjar
inse att den känslan förmodligen stämmer. Sommaren har
fått lämna plats för höst och svalare väder. Men så här
långt har det varit en otroligt fin höst, där höstens färgprakt
förgyller dagarna på ett mäktigt sätt. På något förunderligt
sätt förstärker dessa färger Guds närvaro. Guds hand syns
i det skapade på ett alldeles påtagligt sätt den här årstiden.
Ta tillvara dessa dagar medan ljuset fortfarande dröjer sig
kvar. Snart blir också dagarna kortare då vintermörkret slår
sin rund omkring oss.
Oktober är som sagt här och det är dags för ett nytt
brev från oss. Men först ett uppriktigt och stort tack för
de gåvor som vi fått ta emot under den gångna månaden.
Mångas fortsatta engagemang för missionens olika projekt gör att arbetet kan fortsätta. Så tack för ditt engagemang i förbön och ekonomiskt stöd!
I detta brev vill jag dela några korta tankar från Guds
ord. Det är något jag tycker känns angeläget att få göra
tillsammans med dig.
Genom död till liv
Bibelns budskap om ett evigt liv är nära sammankopplat
med budskapet om att den som önskar leva först måste
dö. Den död bibelordet talar om leder oss bort från vår
egen självcentrering, vars absoluta och yttersta gräns är
narcissism och navelskåderi. En osund centrering omkring
det egna. För att få del av det eviga liv Bibeln talar om,
föregås det av vår egen död. På samma sätt som kornet
först måste dö, för att sen återuppstå till liv, måste vi dö
bort ifrån oss själva. Bibelordet
påminner oss med följande Jesusord … ”om vetekornet inte
faller i jorden och dör, förblir det
ett ensamt korn, men om det
dör bär det rik frukt.” (Joh 12:24)
Det är detta som är vetekornets
lag - genom död till liv! Ur ett
enda vetekorn kan det vid dess
”uppståndelse” i form av nya ax,
komma upp till 100 nya vetekorn.
Om detta korn inte läggs i jorden
förblir det ett ensamt korn. Men
då detta ensamma korn ”offras”,
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ger det i sin tur liv åt många andra. Det är så vi i ljuset av
Jesu död och uppståndelse måste uppfatta vårt eget liv.
Verklig död, i ordets negativa betydelse, är därför paradoxalt nog vägran att våga leva med Gud. Ett liv utanför Guds
omsorg och kärlek leder oss mot en säker och evig död.
Kroppslig, såväl som andlig.
Hur ser vårt livsvärv ut? Har vårt liv inneburit att vi, likt
vetekornet, fått ge nytt liv? Har vi, i ordets innerligaste
betydelse, dött bort från det som är vårt eget? Min personliga övertygelse är att det i denna ”död” ligger en djup
hemlighet dold. Genom Jesu död och uppståndelse – har
vi som tagit emot frälsning i Jesus Kristus, funnit livets
stora gåva. Vi har inlemmats i ett nytt rike, där Guds lagar
är det som upprätthåller oss och ger oss liv och övernog.
Vi lever inte enbart efter mänskliga lagar och påbud. I det
eviga rike vi är en del av finns det andra lagar, andliga lagar, som måste tillämpas och efterlevas. Dessa andliga
lagar gäller på många av livets områden; hälsa, ekonomi,
relationer och arbete för att nämna några. För den som
uppstått med Kristus till ett evigt liv finns det ett hopp som
bär i detta livet, men också in i evigheten.
Vetekornets lag handlar djupast sett om död och liv.
Att den som vill finna livet måste vara villig att dö. Jesus
Kristus dog för att vi skulle få liv, han är själva vetekornet som genom sin död givit oss liv. I det skapade ser
vi spår av vetekornets lag. Överallt där det finns liv, har
det föregåtts av död. Detta är också något som Paulus
berör i sin förkunnelse. ”Nu undrar någon: ’Hur uppstår
de döda? Hurdan kropp har de när de kommer?’ Vilken
enfaldig fråga! Det du sår får inte liv om det inte dör. Och
när du sår är det inte den blivande växten du sår utan ett
naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det
den gestalt han har bestämt, och
varje frö får sin egen gestalt”. (1
Kor 15:35-38) Genom Jesu död
och uppståndelse, oss till liv här
och i evighet har genom hans
korsdöd, detta eviga liv, blivit tillgängligt för en hel mänsklighet.
Detta blir också synliggjort
genom dopet i vatten. Här uppstår vi mer lika det som Gud
från början avsett med våra liv.
Här blir bibelordet vi läst ovan
en verklighet. Här uppstår varje
person till sin egen gestalt. Mer

sann, mer sig själv, mer lik Kristus.
När vi uppstår till Kristus blir vi mer
lika Honom, men också mer lika det
Gud från början tänkt med våra liv. I
dopet återupprättas vårt sanna jag.
Genom dopet i vatten upprättas det
i våra liv som varit brutet, trasigt och
ofullständigt. Vi uppstår som nya
människor, vi har dött med Kristus
för att leva med honom. Jag låter
Paulus ord från Galaterbrevet 2:20
få avsluta denna del av nyhetsbrevet
”Och nu lever inte längre jag, utan
Kristus lever i mig. Och det liv jag nu
lever i min kropp, det lever jag i tron
på Guds Son, som har älskat mig och
utgivit sig för mig.”. Underbara sanning och verklighet!

Katya och hennes mamma
sjunger en sång för oss som
tack för det matpaket de fått.

Att se Guds möjligheter
I vårt uppdrag att hjälpa människor på olika sätt, vill vi
inte begränsa Guds möjlighet att tala in i våra liv. Som
mottagare av detta brev är du betydelsefull och viktig för
missionens arbete. Därför vill vi i detta brev lyfta fram några
olika behov som under den senaste tiden kommit till vår
kännedom. Vi gör det för att vi känner att det kanske kan
finnas någon som tar just detta behov till sitt hjärta. Kanske
ser du praktiska möjligheter att vara med och lösa något
av dessa behov. Vid besök i framför allt Rumänien möter
jag pastorer eller andra troende vänner som söker upp mig
med vädjan om hjälp. Ibland blir vi kontaktade via mail.
Ofta handlar det om behov de själva har eller kommer med
en vädjan om hjälp för andra. Det är som du säkert förstår
inte alltid möjligt att hjälpa alla som hör av sig. Men ibland
dröjer sig en del av dessa behov kvar, därför har vi valt att
lyfta fram flera av dem i detta nyhetsbrev. Behoven kan vara
av skiftande storlek och karaktär. Det kan handla om en
punktinsats, men också om ett mer långsiktigt hjälpbehov.

I det starka motljuset är det vårt att
urskilja, men här
är den del av huset som eldhärjats.Del av taket
saknas och man
ser resterna av
den säng där
elden startade på grund av
ett omkullvält stearinljus.

Moldavien – hjälp Katya
Vi vill kort nämna om ett behov som framkommit under den
senaste resan till Moldavien. Vi skrev kortfattat om detta
i det förra brevet. En av de familjer vi besökte, var en mor
och hennes dotter som bodde i ett eldhärjat hus. Vi har känt
att vi skulle vilja göra något för att hjälpa och om möjligt
förbättra deras situation. Det vi hittills kunnat göra är att
erbjuda Katya en möjlighet till arbete. Hon kommer att i
första hand städa församlingens lokaler och hjälpa till med
småsaker i bageriet. För detta får hon en ersättning på ca
500 kronor i månaden. Den här hjälpen handlar i första hand
om att ge Katya en tro på sig själv och sin egen förmåga.
Samtidigt ger det oss också en möjlighet att se om hon
klarar av att sköta ett arbete. I nuläget har vi ekonomi att
hålla henne anställd under några månader. Men vi vet att
det med tiden också kommer andra kostnader. Av erfarenhet vet vi att många i hennes situation inte kunnat besöka
en tandläkare. Detta kommer vi, förutsatt behovet finns,
också erbjuda Katya. På sikt vill vi också undersöka om
vi kan göra något åt deras bostadssituation. Vill du ge en
gåva till förmån för Katya och hennes mamma skriv ”Hjälp
till Katya” då du ger din gåva. Vi får säkerligen anledning
att återkomma till Katya i senare nyhetsbrev.

Moldavien - Familjen Lazar
Minuter innan detta brev går i tryck får vi nyheten från Pastor
Igor i Moldavien att deras varmvattenberedare gått sönder.
Enligt reparatören går den inte att laga. Med en analkande
vinter med varken värme eller varmvatten i huset blir det
svårt skriver Igor. En ny beredare kostar ca 7000 kronor.
Vill du vara med och ge en gåva till detta behov, skriv ”VVberedare” så går din gåva oavkortat till detta ändamål. Tack
för din generositet!
Rumänien – hjälp till Veronica
Genom pastor Laurentiu, som vi tidigare hjälpt och genom
gemensamma missionärskollegor har vi blivit tillfrågade
om att hjälpa en flicka i Rumänien som lider av en muskelsjukdom. Många kommer säkert ihåg att vi hjälpte
församlingen i Les med isolering och putsning av fasad
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till den tillbyggnad församlingen byggt. Laurentiu har som
pastor lärt känna ett par makar som har ett handikappat
barnbarn som heter Veronica. Då hennes morföräldrar är till
åren, har det blivit allt svårare för dem att praktiskt hjälpa
sitt barnbarn. Framförallt handlar det om att hjälpa henne
med den personliga hygienen. Veronica skulle behöva en
helkroppslyft för att underlätta toalettbesök och att komma
in i duschen. Vi har känt att vi skulle vilja hjälpa till med
detta behov. Så här skriver vår missionärskollega Sheila:
”I onsdagskväll var vi och besökte en familj i Bicaci
(Bikatch), en liten by utanför Oradea. En vacker ung
dam vid namn Veronica bor i detta hem tillsammans
med sina morföräldrar. Hennes mamma övergav
Veronica när hon var ett år gammal. Hennes pappa
finns kvar i hennes liv, men bor i en annan by och
har gift om sig och har andra barn tillsammans med
den nya frun. Därför har Veronica vuxit upp hos sina
morföräldrar. Vid sju års ålder utvecklade Veronica
muskeldystrofi, en kronisk muskelsjukdom som idag
saknar botemedel. Vid 10 års ålder var hon beroende
av en rullstol och kunde därför inte längre gå i skolan.
Veronica kände då att hennes liv var över. Hennes
mormor gav henne då en Bibel och hon började läsa
den, med början i Moseböckerna. Då hon inte förstod
så mycket av vad hon läste, blev Bibeln liggandes.
Men så med datorns hjälp (och en internetsida som
heter Facebook) blev hon uppmuntrad att på nytt
börja läsa Bibeln. Detta gjorde att hon överlät sitt liv
till Jesus och blev en pånyttfödd kristen.”

Pastor Laurentiu närmast,
Veronica och Dr. Ian Hall till
höger i bild. Bild hö: Veronica
vittnar i församlingen i Les.

att Han i härlighet skall fylla
våra behov. Vad vi söker efter
är en pelletsbrännare med en
kapacitet på mellan 45-60kW.
Alltså en ganska stor värmepanna. Kanske känner du någon som har en sådan som
blivit ”över” eller står undanställd någonstans? Kanske
har du kontakter eller ser en möjlighet att kunna hjälpa
familjen. En eventuell transport till Rumänien går att lösa.
Tack för ditt engagemang!

Som i så många andra fall har familjen inga ekonomiska
resurser att köpa en sådan lyft. De lever på sin knappa
pension som skall räcka till mycket. En modell som skulle
passa Veronica kostar ca 6000 kronor och kan köpas i
Rumänien. Känner du att du vill ge en gåva till detta ändamål, markera din gåva med ”Hjälp till Veronica”. Tack för
ditt engagemang!

Rumänien - Katis hus
En av de romska familjer som vi tidigare hjälp är Kati Florian. Hon bor i ett litet hus i utkanten av Oradea. Vi har vid
ett tidigare tillfälle hjälp familjen med att kakla upp ett litet
badrum, sätta in en dusch och en varmvattenberedare.
Allteftersom barnen blivit större har behovet av ett större
hus blivit allt mer akut. Det finns flickor i familjen som börjar
komma i tonåren. Fram tills nu har samtliga sovit i ett större
rum, men mer och mer inser man olämpligheten i detta.
Man vill därför bygga till sitt hus med två mindre rum. Katie
har redan med egna medel påbörjat tillbyggnaden, men
kommer inte kunna slutföra den, då det saknas pengar. Vi
har fått en förfrågan via Löftenas Barn, som känner familjen
väl, om vi har möjlighet att hjälpa till. Jag har också personligen besökt familjen vid flera tillfällen. För att slutföra
projektet kommer det behövas ca 15 000 kronor. Önskar
du ge en gåva till detta skriv ”Katis hus” på din gåva. Tack
för ditt engagemang!
Detta får avsluta den här delen av nyhetsbrevet. Vi vill
också i detta brev dela med oss av vad som hänt på missionsfältet. Här nedan följer en kort rapport från Löftenas
Barn.

Rumänien - hjälp till en pastorsfamilj
Sedan ett drygt år tillbaka har vi i Oradea kunnat återknyta
kontakten med en pastor och dennes familj. Då vi träffats
har han delat några av de ekonomiska svårigheter familjen
fått gå igenom under året. Jag går inte närmare in på vad
dessa utmaningar är med hänsyn till familjens situation.
Men det är ingen överdrift att säga att påfrestningarna på
familjen har varit enorma. Därför har detta år inneburit en
svår prövning för makarna, då det också finns flera barn i
familjen som har svårt att förstå situationen.
En av dessa prövningar var att deras värmepanna gick
sönder tidigt i våras. Den är bortom all räddning, går inte
att reparera. Familjen har inga möjligheter att på egen hand
bekosta ett nytt värmesystem och nu står vintern snart för
dörren. Vi har under året, genom egna kontakter i denna
bransch, gjort förfrågningar, med en förhoppning om att
kunna lösa detta, men ännu inte nått fram till en lösning. Vi
väljer därför att skriva om det här. I tro skriver vi, då vi inte
själva har några möjligheter, i vart fall inte i nuläget, att bekosta ett sådant system. Men, vi känner Honom som äger
guldet och silvret. Vet vi att Gud känner behovet, då vi i
bön ropat till Gud. Den Gud vi bekänner oss till, vet vi, arbetar i det fördolda och öppnar dörrar som för oss verkat
stängda. Vi står tryggt på Bibeln och Jesu egna ord om

Rumänien – Löftenas Barn
En av de organisationer vi stödjer regelbundet är Löftenas
Barn som bland annat driver en ungdomsgård. En majoritet
av de barn och ungdomar som kommer till denna aktivitet
är romer. En av de målsättningar man har med detta arbete, är att stärka dessa barn i sin romska identitet. Detta
sker genom sång och musikundervisning. Många romer
har musiken i blodet och är mycket musikaliska och har

3

lätt för att lära sig dessa saker. Man
lär barnen att sjunga kristna sånger,
vägleder och fostrar dem utifrån en
tydlig kristen värdegrund. Idag samlar
organisationen ca 100 barn i Oradea
och Cheriu.
I somras samlade vi in pengar till
Löftenas Barn att användas för att ge
de barn som kommer till sommarens
aktiviteter en minnesvärd sommar. Vi
har nu fått en kort ”rapport” i form av
lite bilder från Sami. Sedan tidigare
vet vi att mycket av Löftenas Barns
verksamhet kretsar omkring kreativitet och musik. Genom sång och musik får barnen inte bara lära sig ett instrument, utan också lära sig kristna
sånger och memorera bibelverser. En
del av de pengar vi skickade har därför använts för att renovera de blåsinstrument som finns sedan tidigare,
men som inte kunde användas. Men
nu har man kunnat sätta ihop en musikklass som får spela
dessa instrument.
Det har också arrangerats ett par kortare resor. En gick
till den sommargård som organisationer har. Den ligger
en bit utanför Oradea. En kreativ plats med möjlighet till
många olika aktiviteter. Dessa besök brukar vara mycket
uppskattade av de som följer med.
Pastor Popas bil
I förra brevet skrev vi om behovet av en nyare bil till pastor
Florin Popa. Vi vill nu skriva och tacka för det fina gensvar
vi fick på uppropet. Det har kommit in pengar som gör
att vi nu kan påbörja sökandet efter en bil. Vi ser oss om
efter ett fordon som vi vet kommer underlätta för familjen,
men också för pastor Popa i hans tjänst. Det finns flera
olika märken att välja emellan som också är bra ur ett
reparations- och serviceperspektiv. Inte alla märken ger
den möjligheten i Rumänien. Vi återkommer med en mer
utförlig uppdatrering om läget i nästa nyhetsbrev, då vi
hoppas också ha slutfört köpet.
Avslutning
Allting har ett slut, också detta brev. Vi vill tacka dig för att
du läst. Vår förhoppning är att det du läst berört dig. Behoven är stora på många sätt. Många vi möter kämpar en
ojämn kamp. Vi är tacksamma för din vilja att, om möjligt,
utjämna denna kamp. Bed över hur du kan vara med och
stödja i något av de behov vi lyft fram. Vi vill påminna om
möjlighet till förbön. I dagarna fick vi vara med om att ett
böneämne vi varit med och bett för blev besvarat. Vi känner
en stor tacksamhet att vi får bedja till en Gud som svarar
på bön. Känn dig varmt välkommen att höra av dig om du
har behov av förbön eller vill dela glädjen med oss över att
Gud svarat på din bön. I och igenom allt är Gud trofast!

Sommaraktiviteter hos
Löftenas Barn.
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