
Guds frid,

Tranås den 11 juni 2018

S
köna maj har verkligen infriats med tanke på 
det väder vi just nu fått uppleva. Varmt och 
skönt har det varit över hela vårt avlånga 
land. Sommaren verkar ha kommit tidigt och 

tiden mellan hägg och syren verkar helt förlorad. Allt 
blommade i princip samtidigt. Var du än råkar befinna 
dig, är vår förhoppning att du får njuta av fint väder och 
att du skall känna dig rikt välsignad. Vi känner oss rikt 
välsignade, vetskapen att du står med oss i arbetet 
skänker oss stor glädje. Det är tillsammans som vi 
kan göra Guds vilja känd. Tack också för mottagna 
gåvor under perioden. Gud älskar en glad givare och 
blir ingen någonting skyldig. I det här nyhetsbrevet 
vill vi bland annat dela med oss av några glimtar från 
resan till Rumänien som gjordes under maj månad. 

Som familj är vi mitt uppe i förberedelser för att 
vår son, Gabriel, tar studenten. Med anledning av 
detta har datumen varit något färre då jag kunnat 
resa, då det varit många aktiviteter under vårmåna-
derna kopplat till hans sista termin. Han har studerat 
musik och därför har det varit en del aktiviteter om-
kring detta jag inte velat missa. En mycket rolig tid 
både för honom och oss. Det är ju en milstolpe både 
i hans liv och i vårt. Till hösten kommer han att gå 
en bibelskola och studera Bibeln under ett år. Detta 
glädjer oss också mycket. 

Resan till Rumänien
Den främsta anledningen till resan var att installera 
ljudanläggningar i två församlingslokaler. Under hös-
ten förra året samlade vi in pengar till den romska 
församlingen i Batar, som ligger ca 45 minuters bil-
resa utanför Oradea. Församlingen leds av Laurentiu 
Pascuti som är en av de pastorer vi understödjer eko-
nomiskt.  Den nya lokalen kommer invigas under juli, 
varför det var viktigt att få allt färdigt till dess. Arbetet 
gick enligt förväntan och vi kunde se tacksamheten 
hos de bröder som var med vid installationen. Helt 

nyligen fick jag rapporter om att anläggningen upp-
skattas av hela församlingen, men främst av talare 
och musiker. Den andra församlingen som också fick 
möjlighet att uppgradera sin ljudanläggning är den 
rumänska församlingen i Tinca, som leds av pastor 
Florin Popa som också får ekonomiskt underhåll från 
FTM-Mission. Även här gick arbetet bra, över förvän-
tan faktiskt. Då vi fick en del utrustning ”över” från 
just den här församlingen, kunde vi välsigna en tredje 
församling, den romska församlingen i Tinca, med bra 
begagnad ljudutrustning. Även här var tacksamheten 
över det man fått oerhört stor. Pastor Popa trodde 
att församlingen kom att ställa till fest med anledning 
av den utrustning man fått. Det är så fantastiskt att 
se hur Gud lägger olika saker tillrätta. Vi vill rikta ett 
stort tack till Art-Elektronik i Kungsbacka som leve-
rarat och sponsrat delar av utrustningen. OM du är 
i behov av konsultation eller i behov av ljudteknisk 
utrustning, kan jag varmt rekommendera företaget. 
Under veckan hann jag också med att predika i Flo-
rin Popas församling i Tinca. Ämnet för predikan var 
”andeuppfyllelsen”. Vikten av att inte bara vara född 
av Anden, utan att vi också är uppfyllda av den helige 
Ande. De övriga dagarna var jag fullt upptagen med 
olika möten och att besöka både Löftenas Barn och 
Theranova. På Löftenas Barn arbetar man intensivt 
med de barn som besöker centrat. Med ganska 
knappa resurser försöker man möta alla de behov 
som finns. Åter igen ser man betydelsen av att ge 
hjälp i barnens närmiljö. Läxhjälpen fyller en mycket 
stor betydelse i dessa barns liv, då det motverkar att 
de hoppar av sin skolgång. Den tydliga kristna fostran 
som finns, präglar också barnen i en positiv riktning. 
Mitt besök på Theranova berörde en handikappad 
man från Glodeni som har ett amputerat ben. Vi räknar 
med att kunna återkomma till detta efter sommaren. 

En eftermiddag gjorde jag också ett besök hos 
den romska kvinnan Katya, som vi också skrivit om i 



2

tidigare nyhetsbrev. Hon har med hjälp av de pengar 
vi skickat kunnat påbörja en mindre byggnation för 
att kunna erbjuda sin dotter en plats att bo. Vi fick 
frågan om vi kunde hjälpa henne ytterligare med två 
fönster och en ytterdörr. Känner du att detta talar till 
ditt hjärta, så är en gåva välkommen. Det handlar om 
ca 3000 kronor. Skriv ”Katya” på din gåva.

Moldavien
I förra månadens brev skrev vi om resan till Moldavien. 
I detta brev vill vi kort skriva om arbetet i Moldavien 
med anledning av en hälsning vi fick ta emot ifrån 
Igor. Det han skriver är glädjande. Vid vårt besök i 
april, under det att undertecknad predikade, fram-
fördes en vision eller ett profetiskt tilltal av en person 
som besökte församlingen. Det handlade kortfattat 
om att Gud vill någonting mycket större på denna 
plats och att det som skett fram tills nu, har varit en 
förberedande tid. Under de åtta år har Gud gett oss 
en fantastisk möjlighet att genom bröd och matpaket 
få besöka olika människor i deras hem. Vi har under 
dessa besök mötts av en öppen dörr för evangeliet. 
Vi har sett och upplevt hur Gud förändrat människors 
hjärtan under dessa år. För många har det varit deras 
första möte med ett levande evangelium, som också 
sett deras nöd, som vågat fråga dem hur de har det, 
visat dem omsorg och kärlek i en mörk och många 
gånger hopplös situation. För många människor har 
brödet och matpaketen varit avgörande för deras 
överlevnad. Nästan varje gång möts vi av tacksam-
het, därför att man inte haft någonting att äta. Man 
har därför, kanske som en sista utväg, vänt sig i bön 
till Gud. Ofta har Igor varit den som kommit med bö-
nesvaret. Evangeliets framgång beror många gånger 
på om människors mest akuta behov blir besvarade 
eller inte. En tom mage eller en sjuk och svag kropp 
är inte alltid mottaglig för evangeliet. Men då dessa 
behov besvarats, finns också en tacksamhet över att 
man blivit hjälpt, men framförallt sedd och älskad. 
Nu skriver Igor om den senaste tidens händelser i 
sin hälsning till oss. Våra hjärtan fylls av tacksamhet 
över det han skriver.

Människor söker sig till församlingen för att 
dricka av livets vatten
”Jesus svarade henne: ’Om du kände till Guds 
gåva och vem det är som ber dig: Ge mig lite 
att dricka, då skulle du ha bett honom, och han 
hade gett dig levande vatten… Herre, ge mig 
det vattnet, så att jag slipper bli törstig och gå 
hit och hämta vatten.’” Joh. 4:10, 15

Prisad vare Gud och hans namn genom Jesus 
Kristus! Idag har Han visat sin nåd över oss alla. 
Gud har lovat i sitt ord att, alla som kommer till 
Honom skall han ge vila, men också tröst och 
hjälp. (Matt 11:28). Söndagen den 13e maj var 
en fantastisk dag hos oss här i församlingen, 
då vi ordnat en gudstjänst fylld med tillbedjan 

Lokalen var fullsatt 
med människor. 
Många var där för 
första gången. 
Gästande talare 
och brassband 
medverkade då 
sju personer tog 
emot Jesus till 
frälsning.
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genom sång och tal. Ungefär 200 personer i alla 
åldrar hade, ledda av den Helige Ande, kommit 
till gudstjänsten. Under hela gudstjänsten fanns 
himlen närvarande. Det var som om himlen 
landat ibland oss, så stor var Guds närvaro. Mot 
slutet av gudstjänsten tog sju personer emot 
frälsning i namnet Jesus Kristus. 

Jag grät av glädje och prisade Gud för Hans 
nåd över oss. Guds närvaro var så oerhört 
starkt närvarande. Mot slutet av gudstjänsten, 
då vi inbjöd människor till frälsning, gensvarade 
sju personer. Vi fick bedja för och med dessa 
till frälsning. Jag grät av glädje över Guds nåd 
över oss. Tillsammans prisade vi Gud för hans 
oerhörda nåd.  Som ett direkt resultat av detta, 
beslutade många föräldrar att skriva upp sina 
barn till sommarens läger som börjar i juni. Vi 
fick 100 namn på listan. Så många barn har vi 
aldrig tidigare haft.  Vi planerar också att hålla 
en dopförrättning i augusti. Under den följande 
veckan kom många föräldrar till gudstjänsten 
och de övriga aktiviteterna vi har i församlingen.

         Prisad vare Herren
         Med kärlek, Pastor Igor

Vilka fantastiska nyheter! Nu får vi gemensamt fort-
sätta bedja för att denna öppenhet för evangeliet 
håller i sig. Vi känner stor glädje över de människor 
som kom till tro denna söndag. Gud är fantastisk i sin 
tajming och hans ord vänder inte tillbaka utan att ha 
verkat i människors hjärtan.

Valentina
Vi har tidigare skrivit om Valentina, den 35-åriga 
kvinnan från Moldavien, som vi beslutat oss för att 
hjälpa. Då jag vid mitt besök i Moldavien i april i år 
kom i kontakt med kvinnan under ett av de besök vi 
gör för att dela ut matpaket, möttes vi av en kvinna 
som visade sig ha svåra underlivssmärtor. Hon hade 
levt med dessa smärtor sedan augusti förra året då 
hennes problem startat. Nu har Valentina besökt den 
onkologiska kliniken i Chisinau och tagit de nödvän-
diga prover som behövdes för att fastställa hennes 
diagnos. Läkarna har nu bekräftat det vi befarat, 
Valentina har cancer. Läkarna beslutade först att hon 
skulle opereras, men ändrade sig sedan. Just nu lig-
ger Valentina inlagd för cellgiftsbehandling på onko-
logen i Chisinau. Behandlingen är beräknad att ta ca 
40 dagar. Samtalade med Igor för någon dag sedan 
och Valentina verkar svara bra på behandlingen. Vi 
fortsätter bedja för Valentina att behandlingen skall gå 
bra och att hon inte skall behöva opereras. Vi hoppas 
kunna återkomma i nästa nyhetsbrev med ytterligare 
information. 

Svetlana och Valentina utanför sjukhuset i Chisinau 
där Valentina nu får sin behandling.
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Sommarens projekt
Varje år brukar vi samla in pengar till de sommarläger 
församlingen i Glodeni, Moldavien arrangerar. I år räk-
nar vi med att kunna skicka inte mindre än tvåhundra 
barn till dagkollo och läger. Vi är så tacksamma för 
det arbete som läggs ner för att nå barnfamiljerna i 
Glodeni. Barnen är ju viktiga och betydelsefulla på 
många sätt. En Guds gåva är de! Genom att nå bar-
nen, kommer församlingen också i kontakt med de 
hemmavarande föräldrarna. Efter flera år börjar vi nu 
kunna se frukten av detta arbete. 

I år räknar man med att hålla ett dagkollo i för-
samlingen. Detta läger hålls redan 11-15 juni och har 
redan etthundra barn anmälda. Men man planerar 
också läger för de äldre barnen och ungdomarna. 
Detta läger hålls på en stor lägergård i närheten av 
Balti, ca 45 minuter från Glodeni. Man planerar för 
två lägerveckor, där man delar upp barnen i olika 
åldrar. Mellan den 23-28 juli är det åldrarna 9-11 år 
och mellan den 30 juli - 4 augusti åldrarna 12-15 år. 
Den sammanlagda kostnaden för dessa läger är 25 
000 kronor. Att sponsra ett barn kostar 200 kronor 
för det större lägret i juli. Dagkollot i juni kostar 50 
kronor per barn. 

Det är viktigt att påminna sig om varför vi tyck-
er dessa läger är så viktiga. I den miljö dessa barn 
växer upp finns ett ständigt hot om att bli föremål för 
exploatering, prostitution och trafficking. Detta är en 
verklighet i både Rumänien och i detta fall Molda-
vien. De allra flesta av de barn vi kommer i kontakt 
med, lever under ganska svåra sociala förhållanden. 
Det är ganska vanligt förekommande att en eller 
båda föräldrarna befinner sig någonstan i Europa el-
ler Ryssland för att arbeta. Barnen bor ofta hos släk-
tingar eler hos en granne. Att inte få leva med sina 
föräldrar, som på ett speciellt sätt vakar över barnen, 
gör att dessa barn utsätts för både frestelser och ris-
kerar att bli övertalade och iväglurade med löfte om 
någonting bättre. Vi är vissa om att den tid vi kan 

få rå om dessa barn är direkt avgörande för dem, 
därför att de inte riskerar blir exponerade för dessa 
destruktiva krafter. Varje barn som kan räddas och 
istället få uppleva kärlek, omsorg, frälsning och en 
varm kristen gemenskap är livsavgörande. Tack för 
ditt engagemang och för din gåva! 

Dataskyddsförordningen (GDPR)
I förra brevet skickade vi med anledning av den nya data-
skyddsförordning som EU fastställt vår integritetspolicy. 
Den beskriver vilka uppgifter vi har om dig och på vilket 
sätt vi använder oss av dessa. Vi vill, då vi förstått att 
det orsakat en del frågor, förtydliga att det inte handlar 
om ett nytt register, utan bara om det adressregister du 
sedan tidigare finns med i. Men vi är sedan förordningen 
trädde i kraft den 25 maj skyldiga att berätta för dig vilka 
uppgifter vi har om dig. Samtidigt också tydliggöra vilka 
rättigheter du som finns med i adressregistret har. Som vi 
tidigare skrivit, behöver du i nuläget inte göra någonting. 

Avslutning
Då har vi kommit till slutet av detta brev. Vi hoppas 
att du blivit välsignad och uppmuntrad av det vi delat 
tillsammans med dig. Som du kan läsa finns det både 
saker att känna tacksamhet inför, Gud gör fantastiska 
saker, där du är en del i detta skeende. Samtidigt finns 
det ju mycket att göra i Guds verk. Om ett par veckor 
kommer vi att påbörja vår sommarledighet. Kontoret 
kommer hålla stängt under juli månad. Juli månads 
nyhetsbrev kommer att nå dig precis som vanligt. 
Passa på att njut av sommaren och eventuell ledighet. 
Det kommer vi göra. Tack för att du står med i arbetet. 
Vill avsluta med att önska dig Guds rika välsignelse.

I år väntas fler barn än tidigare år komma med på 
sommarens läger. Intresset från barnen är mycket stort.


