Guds frid,

V

år förhoppning är att du är vid gott mod. Veckorna går så otroligt snabbt och det är redan april
månad. Våren verkar dröja och det kyliga vädret
likaså. De allra flesta av oss längtar nog efter
varmare väder. Med omställning till sommartid blir dagarna
längre och ljuset mer påtagligt, vilket också är fantastiskt.
Så nu ser vi fram emot en fin vår och förhoppningsvis också
en varm och solig sommar, när den väl behagar infinna
sig. När dessa rader skrivs står påsken för dörren, men då
brevet nått dig har vi precis firat påsk och jag befinner mig
i Moldavien, för att ännu en gång fira påsk. Jag reser med
ett mindre team. Vi återkommer naturligtvis till den resan i
kommande brev. Vi förväntar oss att Gud skall göra stora
ting under våra dagar där. Att Guds Ande skall få beröra
människors liv. Vi vill också passa på att tacka för de gåvor
vi fått ta emot, tack för ditt trogna stöd för arbetet Gud ställt
oss i. Med anledning av påskens antågande vill jag dela
några tankar omkring detta.
Medan det fortfarande var mörkt
När Jesus hade tagit sitt sista andetag på korset, föll mörkret över jorden. Därför är det i talet om korsfästelsen mest
passande att tala om det ljus som bryter fram i världen.
Jesus världens ljus, inget mörker finns i honom och har i
enlighet med Bibelns ord, uppstått ifrån de döda. Det är
intressant att läsa om hur evangelierna beskriver denna
händelse. Då vi läser Johannes evangelium 20:1-2 möts
vi av dessa ord: ”Tidigt den första veckodagen, medan det
ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick
se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och
kom till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som
Jesus älskade, och sade till dem: ’De har tagit bort Herren
från graven, och vi vet inte var de har lagt honom!’”
Maria Magdalena besökte graven medan det ”ännu
var mörkt”. Det var alltså vid första möjliga tidpunkt efter att sabbaten avslutats som Maria Magdalena besökte
graven. De övriga evangelierna beskriver samma skeende
med ord som ”i gryningen” (Matt 28) eller ”när solen gick
upp” (Mark 16) samt ”tidigt i gryningen” (Luk 24), alltså
den tid på dygnet där både ljus och mörker finns närvarande. Men Maria Magdalena hade vinnlagt sig om att
besöka Jesu grav innan ljuset hade brutit fram. Det är
genom denna ”lins” Johannes beskriver berättelsen om
Jesu död och uppståndelse. Denna berättelse blir också
en berättelse om våra egna liv. I firandet av påsken, kan
vi, hur mörkt vi än upplever att livet är, veta att Jesus kom-
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mer med sitt ljus. När vi upplever ”själens dunkla natt”
får vi överlåta oss själva i Jesu händer. Han som är ljuset
själv, bjuda in honom i vårt mörker. Ljuset ifrån Jesus själv
förmår skingra det mörkaste mörker! Jesus är världens
ljus (John 1:5). Han är det ljus som lyser upp ditt och mitt
liv, som för oss från mörker till ljus. Mörkast är det innan
ljuset bryter fram. Det kan många vittna om, men också
hur Kristi ljus skingrat det mörkaste mörker. Jesus är världens hopp, han är ditt hopp!
För Maria Magdalena måste upptäckten att stenen
hade rullats bort också varit en omvälvande upplevelse.
Omgärdad av mörker och en tom mörk grav. Vad skulle
hon tro? Vad rörde sig i hennes hjärta? Idag, när vi firar
påsk, är vi priviligierade, eftersom vi känner till hur påskens drama slutar. Denna händelse kan också tjäna som
en bild över hur vårt liv kan gestalta sig. Oavsett hur lång
och mörk vår ”tunnel” kan vara, vet vi att ljuset möter oss
vid dess slut. Varken Maria Magdalena eller lärjungarna
visste hur det skulle sluta. Påskens budskap tar sin början
i en mörk tom grav, men det slutar inte där! Vår värld kan
vara en mycket mörk plats, som mer än någonsin är i behov av att möta ljuset från Jesus. Livet kan vara omgärdat
av mörker; synd, lidande och sorg kan fylla en människas
inre. I dessa stunder finns ljuset från Jesus och evangeliet
som en mäktig kraft, mäktig att förvandla mörker till ljus.
Låt oss speciellt bedja för att ljuset skall få bryta igenom,
att Jesus, som dog och uppstod, skall få bli känd, trodd
och tillbedd. Att vi i kraft av evangeliet skall få bryta ny
mark och att ondska och mörker skall få ge vika för ljuset
i evangeliet. Att Jesus som är världens hopp och ljus skall
bli känd.
Familjen Florian i Rumänien
Som organisation hjälper vi också den romska befolkningen
i Rumänien. Vi stödjer bland annat Löftenas Barn och
genom de pastorer vi understödjer och samarbetar med
får vi kännedom om olika behov. I tidigare nyhetsbrev har
vi skrivit om en kvinna som heter Katy. Genom åren har
vi kunnat hjälpa henne med mindre behov. För ett antal
år sedan fick hon flytta från det hus som hon då bodde i,
då kommunen skulle dra om en väg som kom att går över
platsen de bodde. Kommunen såg då till att de fick ett annat boende, ett hus inte så långt ifrån den plats de nu bor.
Katy har två döttrar, men har också adopterat tre syskon.
De bor nu i det hus som de anvisats av kommunen. Vi har
bland annat hjälpt dem med en varmvattenberedare och

kakling av ett litet badrum som var i mycket dåligt skick
då de flyttade in. De har fram tills nu bott på denna plats,
men för några veckor sedan meddelade kommunen att
de kommer bli vräkta. Katy håller på att bygga ett nytt,
mindre hus på en närliggande tomt. Men för att få plats
för alla behöver hon utöka byggnaden med ytterligare två
rum samt ett badrum.
Vi har beslutat oss för att hjälpa Katy med tillbyggnaden av hennes nya hus. Detta för att hon snabbare skall
kunna flytta in och inte behöva bo på gatan. Får hon detta
klart, är risken att hon förlorar vårdnaden av de mindre
barnen inte lika överhängande. I ett första steg kommer
vi att skicka 10 000 kronor. Vi förmedlar hjälpen via en
av de pastorer vi samarbetar med. Eftersom Katy varken
kan läsa, skriva eller räkna kommer de tillsammans köpa
in det byggmaterial som behövs. Denna hjälp kommer
möjliggöra för Katy att komma igång med sin byggnation,
men räcker självfallet inte till allt. Vi följer utvecklingen och
i maj, då jag besöker Rumänien, kommer jag att också
besöka henne och följa upp vad som hänt.

Katy och hennes nya hus.
Nedan: Påskfirande hos
Löftenas Barn.
Utdelning av
påskpaket.

Löftenas Barn
Arbetet på Löftenas Barn fortsätter. Genom organisationens
arbete får många barn hjälp med läxläsning och möjligheten att lära sig spela ett instrument. I påsk har man också
genom sitt sociala arbete delat ut påskpaket till ett 75-tal
familjer. Ett välkommet inslag som blir en liten, men viktig,
hjälp för barnen och deras familjer. Löftenas Barn gör ett
gott arbete för att hjälpa de romska barnen bort från analfabetism och utanförskap. Genom att få hjälp med sitt
skolarbete, kan dessa barn fortsätta sin skolgång. Ett viktigt
steg mot att kunna leva ett självständigt liv. Tack för att du
stödjer detta arbete genom en gåva.
Autogiro
Allt emellanåt skriver vi om möjligheten att ge sin gåva via
Autogiro. Vi vill påminna om denna möjlighet i detta nyhetsbrev. Autogiro är ett enkelt och smidigt sätt att ge sin gåva.
Önskar du ge din gåva via autogiro, har vi skickat med en
talong där du skriver i dina uppgifter. Vik ihop och tejpa,
lägg sedan på brevlådan. Portot är redan betalt. Beloppet
du väljer, kommer sedan att dras från ditt konto i slutet
av månaden. Det går att när som helst avsluta tjänsten.
Självfallet kan du välja till vilket ändamål din gåva skall gå.
Avslutning
Vi har flera saker som ligger framför oss, men som ännu
inte blivit så pass färdiga att vi kan presentera dem i vårt
nyhetsbrev. I väntan på att detta skall bli klart, presenterar
vi inget speciellt projekt utan vädjar likt förra månadens
nyhetsbrev till fortsatt stöd för de fasta projekt vi stödjer
varje månad. Behoven är många och det är viktigt att inget
av dessa projekt blir utan resurser. Vi är tacksamma för ditt
stöd och ber att Herren rikligen skall välsigna dig som ger
av dina tillgångar för att Guds rike skall kunna växa vidare.
Önskar du hjälp i förbön, vet då att vi finns här för dig.
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