Tranås den 10 april 2017

Guds frid,

A

pril har nu nått oss och våren gör sakta sitt intåg.
Med vår kommer också varmare väder. Behövligt
och välbehagligt efter en lång och mörk vinter.
Vi vill inleda med att tacka för gåvor och engagemang för missionens sak som vi fått bli föremål för den
gångna månaden. Tack för fint gensvar angående pastorsunderhåll. Gåvor har inkommit till detta ändamål. Denna
gren ligger, som du känner till, oss varmt om hjärtat. Människors liv måste få bli föremål för frälsningens budskap.
Om ingen berättar innebär det att människor, enligt det sätt
Bibeln och den kristna tron beskriver, går förlorade i andlig
mening. Därför är detta så viktigt. Därför kommer vi även i
detta brev beröra detta ämne. Men först vill jag dela några
tankar ifrån Guds ord. Vi närmar oss den kristna kyrkans
kanske främsta och viktigaste högtid, påsken. Därför vill
jag försöka dela några tankar omkring detta.
Som ett rotskott ut torr jord
Dessa ord är hämtade ur Jesaja 53. Ett profetiskt ord om
Kristus och det lidande som han långt senare skulle möta.
Guds ord, såsom vi möter det i Bibeln, är till nytta och gagn
för oss i vårt kristna liv. Bibelordet är liv och hälsa för den
som tror och bekänner sig till dess ord. I Jesaja 53 talar
profeten om Jesu lidande på ett närgånget sätt. Profeten
Jesaja lyfter fram Jesu ringhet, hans mänsklighet, att han
var som du och jag. Samtidigt berör Jesaja det ofattbara,
det som bara Jesus kunde göra, att han offrade sitt eget liv.
En osjälvisk handling som kommit att beröra en hel värld i
alla tider. Profetordet låter oss genom Jesaja veta att: ”när
vi såg honom var hans utseende inte tilldragande”. Jesu
lidande, det sätt genom vilket han plågades och som slutligt
ledde till hans död, är ingen vacker syn för ögat. Brutalt
och djupt omänskligt. Vi vet hur svårt det är att se någon
lida. Det gör oss illa till mods och vi klarar många gånger
inte av att se det ske. Idag lider många martyrdöden för
sin tro. Många människor har fått möta döden genom ett
omänskligt lidande. Idag vet vi att många kristna, på flera
platser, får lida och dö för sin tro. I ljuset av Jesu död och
uppståndelse vet vi att deras död inte är förgäves. De banar
genom sin död väg för oss och för Jesu andra tillkommelse.
Men Jesus betalade det högsta (kanske också det största)
priset genom att han dog offerdöden för oss alla, dåtid som

nutid, fram till dess han kommer tillbaka. Hans död skänker
oss liv; ett evigt liv som inte något kan rycka ur vår hand.
Kristus mötte döden ensam på korset, han gjorde det för
att vi aldrig skulle behöva känna oss övergivna. Han är
förtrogen med vår ensamhet, vårt lidande och vår smärta.
Därför känner han med oss i dessa stunder. Jesus finns
alltid vid vår sida, alltid nära oss oavsett svårigheter eller
omständigheter.
På sig tog han också våra sjukdomar. Vi kan därför
kasta allt detta på honom och veta att han kan bära det,
då han redan tagit det på sig genom sin korsdöd. Straffet
blev lagt på honom för att vi skulle få frid, genom hans sår
har vi funnit läkedom till hela vår människa. Det är dessa
ord vi bekänner oss till, inget annat. Det är dessa ord som
inger hopp i detta livet om ett liv efter detta. Vi har blivit frikända genom Jesu lidande och död. Genom hans
uppståndelse från de döda har vi levandegjorts. Jesu kärlek emot oss lämnar oss inget val. Johannes skriver i sitt
första brev: ”Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt
känna kärleken. Så är ock vi skyldiga att ge vårt liv för våra
bröder”. Låt oss gå in i påskfirandet med förvissning om
att det Jesus Kristus gjort för oss är en realitet idag. Men
att också vi har ett ansvar att förmedla denna skatt, förvarad i lerkärl, vidare till våra medmänniskor!
Hjälp till pastor Mircea
Sedan ett par år har jag kunnat återknyta kontakten med en
pastor som bor i Oradea. Han heter Mircea och arbetar som
pastor men framförallt med de båda dramer som också våra
vänner i Polen arbetar med. Mircea reser i hela Rumänien
och gör också regelbundna resor till Moldavien. Under sent
80-tal och 90-tal var Oliver Lindberg initiativtagare till att
dessa dramer med ett starkt evangeliskt budskap introducerades i Polen och Rumänien och även i Sverige under
en kort period. Under flera år reste Dan Mitra, en av de
pastorer som vi underhåller ekonomiskt, med detta drama i
Rumänien. På senare år har alltså Mircea ansvarat för detta
arbete. Han bor med sin familj ett stycke utanför Oradea.
Tackvare en god kontakt med ett företag som heter
Art-Elektronik har vi blivit välsignade med möjligheten att
förse detta arbete med ny teknik. Under 2015 kunde vi
via detta företag utrusta Mirceas evangeliska missionsar-

bete med bland annat nya trådlösa mikrofoner, nytt scenljus och en ny projektor. I år kommer vi att också kunna
lägga till fler trådlösa mikrofoner. Vi riktar ett stor tack till
vännerna på Art-Elektronik för ert stora hjärta för arbetet
i Rumänien.
En annan mycket glädjande nyhet, också anledningen
till att vi nämner om det, är att vi också, tackvare mångas
generositet, i samband med att vi samlade in pengar till
en nyare bil till pastor Popa nu ser en möjlighet att också
välsigna detta evangeliska arbete med en ny släpkärra.
Den han haft tidigare har orsakat många problem och utrustningen började fara illa av att det läckte in vatten. För
några dagar sedan kunde vi förmedla en gåva på 20 000
kronor, öronmärkta för inköp av ett nytt glasfibersläp. Vi
är tacksamma till Gud för denna möjlighet. Vi ser att detta
arbete som Mircea ansvarar för leder många människor
till tro. Som organisation vill vi stödja evangeliska arbeten
som bär frukt. Guds ord undervisar oss om att det är på
frukten vi skall känna trädet. Vi ser att den frukt som kommer ur detta arbete är god. Därför har vi valt att ge detta
stöd. Det glädjer oss så att de pengar vi samlade in också
har kunnat ges vidare in i detta arbete. Vi vill också ge ett
gott ord till bröderna som driver Art-Elektronik. Är du eller
din församling i behov av en uppgradering av ljud eller ljus
eller någonting annat som rör detta område, kan jag varmt
rekommendera detta företag. Hälsa gärna ifrån oss.

Det nya släpet som
kommer bli till stor
välsignelse.

Löftenas Barn
En av de organisationer som FTM-Mission stödjer är Löftenas Barn. Organisationen vänder sig i stor utsträckning
till romska barn. Arbetet består i stor utsträckning av att
ge dessa barn en större förutsättning att lyckas i livet. Som
många redan känner till, utgör romerna en utsatt folkgrupp
som i stor utsträckning lever i samhällets utkant. Orsakerna
till detta är många och komplexa. Även om det är skolplikt
i Rumänien, precis som i Sverige, hamnar många romska
barn utanför skolsystemet och får inte möjlighet att lära
sig läsa, skriva och räkna. Att bryta detta utanförskap är
inte enkelt, utan kräver insatser på många plan och framför
allt en vilja hos dessa barn att inse nyttan med att lära sig
dessa saker. Många kommer från familjer där föräldrarna
inte är läs och skrivkunniga. När så är fallet, blir det ännu
svårare att motivera dessa barn att gå i skolan. På Löftenas
Barn uppmuntrar man till att fortsätta sin skolgång, man
får hjälp med sina läxor och inlärningen går lite lättare.
Många av dessa barn har svårt att klara av en ”normal”
skolgång och blir utsatta för påtryckningar från föräldrarna
att istället hjälpa till med försörjningen. Många föräldrar
inser tyvärr inte nyttan med att lära sig läsa och skriva.
Men att kunna läsa och skriva, kunna räkna sina pengar
är så viktigt och är en av ”nycklarna” för att kunna klara
att leva i dagens samhälle. Det bidrar också till att bryta
utanförskapet. Men det som framstår som än viktigare, är
att dessa barn får lära sig vad en kristen tro är och att tron
på Jesus är det som i grunden kan förändra deras liv. Att
den miljö Löftenas Barn bidrar med förändrar dessa barns
liv är avgörande. Den kärlek dessa barn möter står många
gånger i skarp kontrast till den hemmiljö barnen växer upp
i. Endast evangeliets kraft förmår upprätta och i grunden
förändra romernas livssituation. Här blir Löftenas Barns
arbete så oerhört viktigt.
Påsken närmar sig med stora steg och på Löftenas
Barn pågår just nu påskförberedelser. Barnen har fått lära
sig utantill Psalmerna 22, 23, 27 och 31 samt 1 Kor 13

Påskförberedelser hos
Löftenas Barn
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och Jesaja 53. Vilken utmaning att lära sig dessa kapitel
utantill. Vi vet att det ”livets ord” som sås in i dessa barns
liv är och kommer vara livsavgörande. En dag kommer
den sådd som såtts ut att bära frukt. Guds ord vänder
inte tillbaka fåfängt, utan att det verkat till det det var utsänt till att göra. Vetskapen om att dessa barn får del
av Guds ord på detta sätt skänker stor glädje. De värden
som läggs ner i dessa barn kommer en dag att bära frukt.
Tack för att du stödjer oss i detta arbete.
Stöd till pastorer
En av de pastorer vi ganska nyligen har tagit upp på vår
supportlista är Laurentiu Pascuti. Han ansvarar för ett par
mindre församlingar utanför Oradea. Den som ligger i Les
har vi kunnat följa under en tid. Under Laurentius ledarskap har församlingen vuxit. Den tillbyggnad som nyligen
gjordes börjar nu ta form. En del invändigt arbete återstår
innan den kan tas i bruk. Den stora förbättringen sedan
tidigare är att man nu har toaletter inne i byggnaden. Den
stora samlingssal som också kunnat byggas, kommer bli
till stor välsignelse i församlingens sociala och utåtriktade
evangeliska arbete. I sin rapport till oss skriver Laurentiu
om den väckelse som pågår bland de unga, framför allt i
Oradea. Vi vill dela med oss något av vad Laurentiu skriver:
Varje fredag medverkar jag i en bönerörelse bland
de unga. Det som nu sker startade för 1,5 år sedan
i en söndagsskolklass i en av församlingarna här i
Oradea. Där finns en grupp unga som leds av en ung
broder som heter Daniel. Han hade en längtan att få
uppleva mer av Gud. Gud har döpt den här gruppen
i den helige Ande och de samlas varje fredag till bön.
Andra unga människor som också hungrade efter
mer av Gud började komma till den här samlingen.
Gud döpte även dem i den helige Ande. Även de
unga i min hemförsamling började gå till den här
samlingen. Gud döpte även den här gruppen unga
i Andens dop. Detta förvandlade deras liv. Med
anledning av det som skett, kunde vi hålla en stor
dopförrättning förra året. Som ett resultat av detta
blev jag engagerad i det som skett. Den här gruppen
fortsätter nu att samlas till bön varje fredagskväll.
Samlingen börjar vid 21 och håller på till ca 02 på
morgonen. Det brukar vara ca 200 ungdomar som
samlas varje vecka. Men det samlas även ungdomar
till bön på andra platser. Vi tror att det är ca 400 unga
som samlas till bön på detta sätt. De unga vill bli
”bönesoldater” och uppmanas att bedja varje kväll
klockan 22. De fastar och läser Bibeln varje kväll. De
är förebedjare för vår stad. Detta sker även i andra
städer, till och med i Frankrike. Den helige Ande ger
dessa unga människor visioner och syner och Gud
arbetar i deras liv på ett fantastiskt sätt. Vi beder och
tror att det inte skall ta slut, utan att det skall växa
och beröra hela vårt land och andra länder.

Den romska församlingen i Batar
som leds av Laurentiu.

				Laurentiu Pascuti
				Pastor
När jag läser detta går mina tankar till profetorden från
Apostlagärningarna 2 där vi läser i verserna 17 och 18:
”Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar
ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha

Möteslokalen på ovanvåningen som behöver
färdigställas. Badrummen gjordes i september
förra året.
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drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i
de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera”.
Mina vänner, vi lever i det som Bibeln kallar för den sista
tiden. Det är sant att vi inte kan veta tiden eller stunden för
Jesu återkomst. Men ett vet vi, det har aldrig varit närmare
än det är nu. För oss är det alldeles avgörande att det
finns arbetare på fältet som kan möta den stora skörd av
människor som kommer bli frälsta. Det som nu sker bland
ungdomar är ett led i Guds plan att sända väckelse bland
jordens folk. Att erbjuda en pastor möjlighet att arbeta med
evangelium på detta sätt är en förmån. Att vi genom andligt
och ekonomiskt bidrag kan ge en pastor detta stöd är en
stor välsignelse, först och främst för oss, men också för
den pastor som står som mottagare av detta stöd.

Tillbygget sett från utsidan. En behaglig aprikos färg
pryder nu fasaden.
också kunna använda lokalerna för sitt barn och ungdomsarbete. Man ser samhällets barn och deras familjer som en
naturlig målgrupp för församlingen. Personligen tycker jag
mycket om när man kan se att det finns en vision och en
tanke med de pengar som investeras. Lokaler är viktiga,
men människors upprättelse och frälsning är det som är
det allra viktigaste. Låt oss med förenade krafter välsigna
församlingen i Les med en gåva som räcker till att få så
mycket av lokalerna som möjligt färdiga. Precis innan detta
brev gick i tryck, fick vi veta att den intilliggande tomten är
till salu. Laurentiu vill köpa den för att där bygga ett socialt
center som kan bli en tillgång för samhället. Underbart
när det finns vision om en fortsättning där församlingen
är en utsträckt arm in i samhället. Kanske får vi anledning
att återkomma till denna satsning. Är det Guds vilja och
avsikt att tomten skall bli församlingens, kommer den inte
att kunna säljas till någon annan. Vår bön är också att det
pris som då begärs är lägre än det som är idag. Vi är vissa
om att för den som förtröstar på Gud, samverkar allt till det
bästa. Tack för ditt engagemang!

Månadens projekt
För ungefär ett år sedan samlade vi in pengar till den tillbyggnad som församlingen beslutat skulle byggas i församlingen i Les, där Laurentiu är pastor. Sedan vi gjorde den
här satsningen, har församlingen kunnat slutföra arbetet
utvändigt, med isolering, rappning och målning. Under förra
året kunde man kakla toaletterna. Ett steg i rätt riktning.
Nu har bygget stått stilla under vintern, men då våren gör
sig påmind och med den värmen, vill man fortsätta med
bygget för att få det färdigt. Vi tycker det är angeläget att
få den här tillbyggnaden färdig. Därför vill vi ännu en gång
försöka samla in pengar. I det följande kan du läsa vad
Laurentiu skriver:
Vi tackar Gud för hans kärlek och omsorg för
församlingen i Les. Allt som händer i våra liv och i
församlingen är ett tecken på hans nåd över oss. När
vi tänker tillbaka på allt Gud gjort, blickar vi framåt
med stor förväntan inför vad Gud kommer göra. Efter
en mycket kall vinter närmar vi oss nu våren med en
önskan om att bygga Guds rike. Vi kommer fortsätta
arbetet på vår tillbyggnad och samtidigt starta upp
vårt arbete bland barnen som finns i sammahället. Vi
hoppas att vi genom det ska nå in i varje hem. Vi vill få
på plats isoleringen och innertaket på övervåningen,
men också taken på nedre planet samt slutpusta
väggarna. Vi tror att om vi gör vår del, kommer Gud
att göra sin. Vi beder därför att vi skall vara lyhörda
för hans röst och få kraft att göra hans vilja.
Förra året hade vi en dopförrättning med två
dopkandidater. En make till en av systrarna i
församlingen återvände till Gud och vi fick döpa
honom. Hans fru hade bett för honom under många
år. Gud är nådefull och svarar på vår bön. Vi tror att
Gud även detta år skall verka i människor hjärtan
så att vi snart kan få hålla dop igen. Det finns
också en annan familj som börjat komma till vår
församling, samt en grupp män som bor i samhället.
Låt oss förenas i bön att den helige Ande verkar i
deras hjärtan till omvändelse och tro. Allt det vi gör,
gör vi för Gud och hans rike. Jag vill tacka er för
era förböner och ert ekonomiska stöd. 		
		
			

Avslutning
Tack för ditt trogna stöd och för förböner som kommer
oss till del. Vi är så tacksamma för mångas engagemang i
det uppdrag vi står i. Men vet att också vi finns till för dig.
Önskar du hjälp och stöd i förbön är du välkommen att höra
av dig. Med början i mitten av maj kommer jag att vara på
resande fot i stort sett fram till mitten av juni. Först väntar
en resa till Rumänien några dagar, därefter väntar ännu en
arbetsresa utomlands. Det verkar också som att det blir en
resa till Moldavien kort därefter. I juli väntar en välbehövlig
semester för vår del. På grund av dessa resor kommer vårt
kontor att under vissa tider vara obemannat. Behöver du
komma i kontakt med oss, är det enklast att skicka oss ett
e-post meddelande. Nyhetsbreven kommer att komma i
vanlig ordning, men de kanske inte blir lika omfattande som
de brukar. vara Vi uppskattar kontakten med dig genom
dessa brev, varför vi ändå vill höra av oss. Med önskan
om en välsignad påskhelg. Jesus är uppstånden, ja han
är verkligen uppstånden!

Laurentiu Pascuti
Pastor

Vetskapen om att det finns ett tydligt utstakat mål med varför man vill bygga till sina lokaler har skapat en framtidstro
för medlemmarna. Man vi se människor komma till tro, men
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