Tranås den 10 mars 2017

Guds frid,

N

y månad, nytt nyhetsbrev. Vi har redan hunnit fram till mars månad och tiden verkar
rusa iväg fortare än vi anar. Vi har i vart fall
kommit till den tidpunkt i månaden då det är
dags för ett nyhetsbrev från oss. Vår bön är att det är
väl med dig! Vi kämpar på och snart väntar en resa till
Rumänien. Det ska bli roligt att möta våra vänner och
samarbetspartners igen efter en tid på hemmaplan.
Inledningsvis vill vi också rikta ett tack till er för
de gåvor som givits till förmån för arbetet. Tackvare
er generositet och engagemang kan alla de löpande
projekten fortgå. Vi känner stor tacksamhet till Gud
och till alla som generöst delar med sig av det Gud
välsignat. Vår bön är att Gud skall möta de behov
som finns också i ditt liv och i din situation. Men låt
mig först få dela ett Guds ord tillsammans med dig.
Att söka det förlorade

Jesus, Guds son och världens Frälsare, kom för att
söka det som gått förlorat. Han kom för att skänka
upprättelse och frälsning och för att söka efter det
som gått förlorat och i andras ögon berövats sitt
värde. I Lukasevangeliets femtonde kapitel talar Jesus
om det som gått förlorat. Han gör det genom tre olika
liknelser. Genom dessa liknelser förstår vi hur viktigt det är för Gud, hur
nära hans hjärta sökandet efter det
förlorade ligger. I det nittonde kapitlet säger Jesus följande om sig själv:
”Människosonen har kommit för att
söka upp och frälsa det som var förlorat”. Jesus börjar med att berätta
om det förlorade fåret. En berättelse
vi alla känner till. Jesus visar i den
här liknelsen vikten av att söka det
förlorade. Nyckelversen här är: ”Om
någon av er har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de
nittionio i öknen och går ut efter det
förlorade tills han finner det?” Precis

som herden, söker Gud efter den förlorade människan
till dess hon är återfunnen. Guds sökande efter det
förlorade har inget slut, Gud tröttas aldrig att söka ”tills
dess han finner henne”. Jesus fortsätter att lägga ut
texten med ytterligare en liknelse. Denna gång är det
berättelsen om kvinnan som förlorat ett mynt. Vi läser:
”…eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar
bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar
huset och söker noga tills hon hittar det?” Kvinnan
söker igenom hela sitt hus, tänder lampor och sopar
i alla skrymslen och vrår i hopp om att finna det mynt
som gått förlorat. Tillslut hittar hon myntet och bjuder
till fest. När man ser kvinnans iver och beslutsamhet
stämmer det till eftertanke i vårt eget sökande efter
det som gått förlorat. Vår egen och kyrkans roll i att
föra människor till tro.
För att ytterligare visa på hur viktigt detta är, berättar Jesus ytterligare en liknelse. Han gör det för
att förvissa sig om att de som lyssnade, verkligen
hade förstått. Denna gång handlar det om en man
som hade två söner, där en av sönerna lämnade fadershuset för att söka lyckan i annat land. Efter ett
tufft liv återvänder sonen hem. Fadern välkomnar
sonen och ställer till med stor fest,
då lyckan var stor att sonen var vid
liv och hade återvänt. Berättelsen
visar att synd och själviskhet leder
oss bort från Guds kärlek och den
gemenskap Gud erbjuder människan. I Lukas 15:17 läser vi: ”Då
kom han till besinning”. Förr talade
man inom kyrkans värld om ”syndanöd”, ett själsligt ”tillstånd”, där
människan blir medveten om sina
egna tillkortakommanden och behov av syndernas förlåtelse. Detta
är fortfarande en giltig sanning,
nära förknippad med omvändelse
till tro och gemenskap med Gud.
Människan måste först komma till

besinning! Där och då, när människan ödmjukt inför
Gud bekänner sin synd är förlåtelsen omedelbar och
verklig. I Jesus Kristus finns verklig befrielse!
Dessa tre liknelser berättar alla samma viktiga sanning; ingen är förlorad i Guds ögon, ingen
är bortom räddning. I berättelsen om kvinnan var
myntet borta, men fortfarande kvar i huset. Värdet
på myntet var fortfarande detsamma, men det hade
[bara] kommit bort ifrån sin ägare. I Guds ögon har
alla människor ett omistligt och omätbart värde. Men
ett av syndens många konsekvenser är att människan gått vilse, förlorat närheten till sin ägare. Synden
har slagit en kil mellan Gud och människa. Det hoppfulla är att människan som vänt sin blick bort ifrån
Gud, fortfarande har kvar sitt ursprungliga värde.
Genom det arbete som FTM-Mission står med i
har vi kunnat se hur liv förvandlats av evangeliets
kraft. Detta sker genom drama i Polen, där stora
skaror människor kommer till tro. Det sker också
på andra sätt; genom förkunnelse där de pastorer
vi stödjer förkunnar evangelium till upprättelse och
tro. Det sker genom humanitära insatser i både Rumänien och Moldavien, där människor kommer inom
hörhåll och berörs av evangeliets kraft. Vi ser det så
påtagligt att evangeliets kraft till upprättelse är verklig. Genom församlingens sociala arbete kommer
människor, som kanske aldrig skulle bli föremål för
evangeliet, bli berörda av dess kraft.

Berättelsen om kvinnan och det förlorade
myntet visar på vikten av att söka det förlorade.

Moldavien – en hälsning från Katya

Vid sidan av de olika aktiviteter vi stödjer i Moldavien
hjälper vi sedan en tid tillbaka en ung flicka vid namn
Katya. Vi har, så här långt, kunnat erbjuda henne
arbete och en mindre summa varje månad. Hon hjälper till i bageriet och med olika arbetsuppgifter i och
omkring församlingen. Sedan vi erbjöd denna hjälp
har Katyas liv genomgått en stor förändring. Jesu ord
om att söka det förlorade blir till en fantastisk sanning
om vi tittar på Katyas liv. Det är fantastiskt att se den
förvandlande kraften i Jesu ord. I dubbel bemärkelse
har denna unga kvinna fått se sitt liv förvandlas. Det
som sedan länge syntes vara förlorat, har återfått sitt
fulla gudagivna värde. I dagarna fick vi denna hälsning
från Katya, som vi väljer att dela med oss av:
Kära vänner,
Jag heter Ecaterina Slabani, men kallas för Katya.
Jag vill berätta om mig och hur Gud har förändrat
mitt liv sedan jag blev ett Guds barn. Sedan jag
blev frälst är jag medlem i församlingen där Igor
är pastor. Jag har börjat bedja och tillbedja Gud
genom lovsång. Jag är en av dem som sjunger solo
och duett i församlingen. Mitt liv har nu fyllts av
lovprisning och bön. Jag lovsjunger Herren för att
han förändrade mitt liv då han visade mig sin kärlek.
Han förlät mig min synd och han älskar mig som
jag är. Jag är mycket lycklig och tacksam för alla
mina goda vänner som jag har nu. De hjälpte mig
och hjälper mig fortfarande. Jag vill också passa på
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att tacka för det ekonomiska stöd som jag får. Jag
kommer fortsätta att bedja för er och alla som stödjer
er, det är vad jag kan göra för er. Må Herren välsigna
Er! Jag vill också till avslutning dela ett bibelord från
Psalm 100 där det står: ”Ropa till HERREN, hela
jorden! Tjäna HERREN med glädje, kom inför hans
ansikte med jubelrop! Tänk på att HERREN är Gud.
Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och
får i sin hjord. Gå in i hans portar med tacksägelse,
i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans
namn, för HERREN är god. Evig är hans nåd, från
släkte till släkte varar hans trofasthet”.
				Ecaterina Slabani

Varje gång vi får ta del av hälsningar som denna blir
man så tacksam och glad. När det som varit förlorat
blir funnet, gläds inte bara vi, utan det blir stor glädje
i himlen. Ett liv, förvandlat, upprättat och bärgat för
evigheten. Vi vet att det finns många fler i hennes
situation. Vi följer församlingens arbete och där det
finns förutsättningar och möjligheter vill vi försöka
göra skillnad. Det är på grund av din gåva och ditt
engagemang för de svaga och utsatta vi kan förmedla
den här hjälpen. Bröd och matpaket ger oss en fantastisk möjlighet att nå människor. Samtidigt som de blir
hjälpta, blir de föremål för Guds kärlek och omsorg.
Detta räcker långt, men det handlar om så mycket
mer. Guds kärlek når ända in i hjärtats innersta rum,
där kan Guds kärlek förvandla en människas liv, från
insida till utsida. Det är stort, fantastiskt och mycket
gripande att få vara med om. Vi tjänar i sanning en
levande Frälsare.
Pastorsunderhåll

Vi vill åter igen skriva några rader om den gren av vårt
arbete som berör ekonomiskt underhåll av pastorer.
Den här grenen av missionens arbete skriver vi om
ganska regelbundet. Vi menar att den är en av de
grenar i missionens arbete som har stor betydelse,
då den berör så många människors liv. Inte enbart
de pastorer som får underhåll, men också de människor som kommer inom hörhåll för evangelium. Vi
fick för en tid sedan ett brev från en av de pastorer vi
underhåller ekonomiskt. Han skrev i sin hälsning till
oss att vore det inte för det underhåll han fick, vore
det nästan omöjligt att tjäna som pastor. Även om
det underhåll han får, inte riktigt täcker hans behov,
menade han att det ger en stabilitet och en vila då
han kan ägna sig åt det evangeliska arbetet. Vi skulle
därför denna månad vilja vädja speciellt om ditt stöd
till den här grenen genom att ge, kanske en extra gåva,
eller stödja arbetet regelbundet genom ett månatligt
stöd. Skriv eller kryssa i den rad som berör pastorssupport, så går din gåva till detta ändamål. Tack för
ditt engagemang!

I Valani de Pomezeu finns en församling som leds
av Dan Mitra, en av de pastorer som får ekonomiskt
underhåll av FTM-Mission.

Caminul Felix 25 år

I förra brevet skrev vi om behovet av nya golv till husen på Caminul Felix 1. Vi kan med tacksamhet och
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Bibelskolans lokaler utökas rejält i och med byggnationen. Det är framför allt elevrum och gästrum samt ett
nytt kapell som öppnar nya möjligheter. I väntan på tillskott i byggkassan tar byggnationen nu en paus.
stor glädje skriva att vi i dagarna kunde förmedla en
gåva på 14 000 kronor till förmån för detta projekt.
Ett tack till dig som varit med och bidragit till denna
satsning. Vi återkommer med bilder så snart golven
är på plats. Tack för din insats!

att antalet elever ska öka. En av de saker som blivit
lidande är skolans radio, då det inte funnits något som
kan hjälpa till. I dagarna hoppas man kunna anställa
en person som på deltid ska arbeta med radion för
att ge den nytt friskt blod. Önskar du ge en gåva till
skolans arbete eller till byggnationen är det möjligt.
Tack för din insats även här.

Östeuropeiska Bibelskolan

Under hösten som passerat har Bibelskolan fortsatt
utbyggnaden av skolans lokaler. Då jag besökte skolan i november förra året hade man precis fått takstolarna på plats. Under hösten och nu på senvintern
har man fortsatt arbetet. Den stora förändringen är att
man nu fått alla fönstren på plats. Nästa steg är att
isolera vinden så att man kan fortsätta invändigt. Det
sista som gjordes, innan man tillfälligt satte stopp,
är att dra rör för elledningar så att man kan komma
vidare med ytskikten på väggarna. Ett fantastiskt
arbete som är gjort så här långt, men än återstår det
mycket innan det är färdigt. Skolan kämpar också
med ett lågt elevantal, inte unikt för skolan i sig, det
har helt enkelt blivit tuffare för alla skolor att attrahera
elever. Men vi tror och beder om Herrens ledning i

Avslutning

Det här brevet blev något kortare än det brukar. Men
det kan ju finnas en tanke i det också. Till avslutning vill
vi påminna om bönetjänsten som finns. Är du i behov
av hjälp i förbön är du välkommen att höra av dig. Det
är en fantastisk förmån att få bli föremål för någons
förbön. Bördan blir lättare då vi delar den och hjälps
åt. Därför vill vi uppmuntra dig till detta. Välkommen att
höra av dig. Tack för att du tog dig tid att läsa brevet.
På återhörande om en månad, då förhoppningsvis
med en rapport från resan till Rumänien.
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