
Guds frid!

Tranås den 10 januari 2019

V
i vill inleda detta januaribrev med att önska 
dig Guds rika välsignelse. Vad kan vara bättre 
än att få tillsända och önska varandra Guds 
rika välsignelse? Vi hoppas att helgerna som 

ligger bakom har varit bra. För vår del har julen varit 
bra, men vi ser nu fram emot det nya år som ligger 
framför oss. Vår bön är att det år som vi har framför 
oss skall få bli ett välsignat år.

Det här med att gå in i ett nytt år är för många 
förknippat med olika löften och målsättningar. Vi 
använder oss av olika talesätt, att vända blad eller 
att vi har ett oskrivet blad framför oss. Dessa ut-
tryckssätt vill förmedla en känsla av att vi går in i 
någonting nytt och okänt. En möjlighet att börja om. 
I samband med detta bär vi ofta på förväntan inför 
vad det nya året ska innehålla. Kanske finns det vaga 
konturer av redan tecknade saker i vår almanacka 
som vi ser fram emot ska hända. Kanske känner vi 
oro inför saker som ligger framför. De känslor vi har 
inombords skiftar från person till person. Ett nytt år 
innebär också att vi blickar tillbaka på det som varit. 
Vi kan känna tacksamhet och glädje över tiden som 
gått, men vi kan också fyllas av besvikelse över sa-
ker som inte blev som vi hoppats. Den förväntan vi 
kände då året var nytt, kan under året vändas i be-
svikelse och missmod. Kanske har vi mött sjukdom, 
förlorat vårt arbete eller fått uppleva sorg. Livet är 
föränderligt och flyktigt, skört och bräckligt. Det som 
är så stort och som stämmer till tacksamhet är att 
vi aldrig är ensamma i det vi möter. Gud finns med 
oss alla dagar. Vi har lagt vårt liv i den vars händer är 
livet självt. I med som motgång står Guds löften kvar. 
Därför kan vi möta också detta år med tillförsikt, tro 
och med hopp. Orden från den sång Lewi Pethrus 
skrev en gång blir till påminnelse för oss om Guds 
storhet. Lewi skriver i den välkända sången dessa 
ord: ”Löftena kunna ej svika. Nej, de stå evigt kvar, 

Jesus med blodet beseglat. Allt, vad han lovat har." 
Vi har satt vårt hopp till den levande Guden som 
aldrig sviker. I en nyckfull och föränderlig värld, där 
löften ges lättvindigt, står Guds löften till oss fast. 
Paulus skriver att ”Alla Guds löften har i honom fått 
sitt ja. Därför får de också genom honom sitt Amen, 
för att Gud ska bli ärad genom oss.” (2 Kor 1:20) Ge-
nom Jesu offerdöd har löftena fått sitt uppfyllande; 
sitt ”ja” och sitt ”amen”. Detta får vi bära med oss in 
i 2019. 

Moldavien
I detta nyhetsbrev riktar vi vår blick mot Moldavien 
och det arbete vi står med i där. Under förra året kom 
vi i kontakt med tre olika personer som på ett särskilt 
sätt har berört våra hjärtan. Den ena är Valentina 
som vi mötte i april förra året. Hon var då svårt sjuk i 
vad som skulle visa sig vara cancer i underlivet. Den 
andra personen heter Vladimir som är i behov av en 
protes. Vladimir kommer vi återkomma till i kommande 
nyhetsbrev. Den tredje personen heter Vlad, har lider 
bland annat av autism och är i akut behov av tandvård. 

Igor visar innehållet i matkassen.
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Dessa personer har berört vårt hjärta. De genomgår 
olika svårigheter i sina liv. I detta brev vill vi uppdatera 
er om läget omkring två av dessa personers situation. 
Men innan dess, en hälsning från pastor Igor.

Julen i Moldavien
Som många känner till har vi förmedlat pengar till 
utdelning av matpaket inför den gångna julen. Vi vill 
förmedla en kort rapportering från församlingen om 
detta. Vi känner tacksamhet för det arbete som ma-
karna Lazar utför bland de människor som får del av 
matpaketen, inte bara till jul, utan också under resten 
av året. De har en tung arbetsbörda. På julafton åkte 
de runt till ett stort antal hushåll med matkassar där de 
förmedlade julens budskap, bad för och uppmuntrade 
människor i deras situation. 

Som vi alla vet är julen en speciell högtid, för 
många människor är det något speciellt. För den 
kristna kyrkan är julen en av de största högtiderna 
under året. Vi har förmånen att under ordnade förhål-
landen fira denna högtid, äta oss mätta och bo un-
der ordnade förhållanden. För många i Glodeni finns 
inte den möjligheten på samma sätt. Matkassarna 
blir därför ett konkret sätt att förändra julen för de 
människor som får ta emot dessa kassar. I en tidi-
gare hälsning från pastor Igor, där han skriver om hur 
viktiga dessa kassar är, har levt med mig under den 
här julen. Dessa kassar har blivit en fråga om över-
levnad. Gripande och starka är de vittnesbörd som 
nått oss. Igor skriver följande i sin hälsning till oss.

Jesus kom tillsammans med matkassar till behövande
Prisad var Gud för dessa matpaket som skapar 
en stor glädje i människors liv här i Glodeni. 
Tillsammans med barnen i församlingen ordnade 
vi ett julprogram för alla som fått ett matpaket. Vi 
kom också att besöka ett stort antal människor 
med en matkasse och en inbjudan till julens 
gudstjänster. Många hörsammade inbjudan. De 
fattiga som kom fick en god jul. En av de personer 
som fick ta emot ett julpaket var Svetlana Suleac. 
Hon är mamma till fyra barn. Glädjen visste inga 
gränser när vi kom på besök och överlämnade 
ett matpaket. Vårt besök förbytte hennes sorg 
till glädje. Nu kunde hon ge sina barn en bättre 
jul.  En annan kvinna, Nadedja Pasat som 
också har fyra barn, tackade Gud för att hon 
fått ett matpaket. Hon kom med sina barn till 
församlingens julprogram. Under ett av mötena 
gav hon sitt liv till Jesus. Halleluja!! Jag vill tacka 
alla de människor som gjort detta möjligt. Må 
Herren rikligen välsigna er alla.   
 
     Pastor Igor Lazar

Också FTM-mission vill rikta ett tack till våra under-
stödjare som troget står med oss i arbetet i Moldavien. 
Gång på gång ser vi hur det sociala arbete församling-
en bedriver, med ekonomiskt stöd från FTM-Mission, 

Ett axplock av dem 
som fick besök av 
församlingen inför 
julen.
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för människor till tro. När en människas grund-
läggande behov blir mött, öppnas också hennes 
hjärta för evangeliet. Församlingens arbete har 
skapat ett grundmurat förtroende för makarna 
Lazar och för församlingen bland stadens inne-
vånare. Makarna Lazar möts av respekt och har 
idag en frihet att förkunna evangeliet.  

Som organisation kan vi inte engagera oss i 
alla de behov vi ser omkring oss. Men ibland 
drabbas man på ett sådant sätt att det inte går att 
blunda för det uppenbara. Under förra året mötte 
vi några sådana människor vars liv och familjer 
drabbats extra hårt. I detta brev vill vi skriva om 
dessa.

Vlad
I tidigare brev har vi skrivit on Vlad som bor i 
Balti och är i akut behov av tandvård. Vlad är i 
25-årsåldern. Vlad har inte varit hos en tandlä-
kare på de senaste 19 åren. Hans tandhälsa är 
mycket dålig. Då Vlad också lider av autism och 
även ett hjärtfel, har det varit svårt att hitta en 
klinik som kan behandla honom. Hans rädsla 
för tandläkare och sjukhus har kraftigt bidragit 
till att han inte kunnat behandlas. Under hösten 
hade vi förhoppning om att Vlad skulle kunna 
få behandling på den klinik som finns i Chisinau. 
Allt var planerat och klart för att kunna genomföra 
behandlingen. I sista stund drar sig kliniken ur och 
meddelar att de inte kan behandla honom. Någon 
närmare förklaring får vi inte. Sedan dess har vi via 
hälsoministeriet i Chisinau blivit rekommenderade en 
annan klinik i Chisinau. En kontakt har tagits med den 
nya klinken. Papper har skickats in och vi väntar på 
svar ifrån dem. Vi har insett att med de medicinska 
komplikationer som Vlad har, finns uppenbara risker, 
då han behöver sövas för att kunna behandlas. Men 
vi vill inte ge upp, utan med hjälp av Vlads mamma 
har vi kämpat på och hoppas nu att allt skall gå i lås. 

Valentina
Nu vill vi skriva några rader om Valentina. Som 
många redan känner till, har vi under förra året hjälp 
en svårt cancersjuk kvinna vid namn Valentina med 
sin cancerbehandling. Vi kom i kontakt med henne 
under vårt besök i Moldavien i april förra året. Hennes 
barn kom till församlingens påsklovsaktiviteter och 
vi besökte senare hennes hem med en matkasse. 
Valentina är mamma till tre barn. Den äldsta är 16 år. 
Bristen på pengar och möjlighet att resa till sjukhuset 
för vidare tester och behandling, gjorde att hon aldrig 
kom igång. I april, då vi träffade henne, hade hon gått 
med svåra smärtor i underlivet sedan ca åtta månader 
tillbaka. Hon får viss hjälp från barnens pappa, men 
utöver det får familjen ingen stöttning från kommunen. 
Valentinas sjukpension är på 287 moldaviska Lei i 
månaden, vilket är ca 150 kronor.  

Vlad tillsammans med sin mamma 
hemma i lägenheten i Balti.

Kyrkan fylldes med människor som ville lyssna 
till julevangeliet. Efter gudstjänsten delades 
julkassen ut till alla hushållen.



4

Under året som gått har Valentina besökt Chi-
sinau vid två tillfällen för att få cellgiftsbehandling. 
En behandling som egentligen skulle ha varit på-
börjad långt mycket tidigare. Efter vårt besök såg 
vi till att hon fick en sjukförsäkring så att behand-
lingen kunde påbörjas. Sjukförsäkringen har sedan 
betalat merparten av kostnaderna omkring hennes 
behandling. Under hösten har Valentina vid två till-
fällen varit på cellgiftsbehandling i Chisinau. Pastor 
Igor har skött transporterna. Valentina befinner sig 
nu hemma. Enligt läkarna är hon i för dåligt skick 
för att kunna fortsätta sin behandling. Av läkarna har 
hon fått rådet att äta hälsosamt, vilket är svårt när 
hon inte kan behålla maten. Läkarna ger tvetydiga 
svar om hennes fortsatta prognos, men säger att 
tumören växer. Hon har, så långt tabletterna räckt, 
fått smärtstillande var fjärde timme. Det handlar om 
både tabletter och injektioner. Men familjen har inte 
de pengar som behövs för att kunna ge henne denna 
smärtlindring. Vad hennes nuvarande hälsotillstånd 
egentligen innebär vet vi i nuläget inte, men prog-
nosen ser inte så bra ut. Men vi har sagt att till dess 
hennes hälsotisstånd stabiliseras och behandlingen 
kan återupptas, vill vi att hon skall vara smärtfri. Li-
kaså om detta är hennes sista tid i livet, vill vi att 
Valentina skall få vara fri från smärta. Hon behöver i 
nuläget medicineras var fjärde timme för att inte kän-
na av smärtan. Vårt hjärta brister för denna mamma. 
Så långt det är möjligt, vill vi göra vad vi kan för att 
stötta och hjälpa henne och hennes familj. 

Månadens projekt
Då vi skrev om Valentina första gången samlade vi 
in pengar till förmån för hennes cancerbehandling. 
Sjukförsäkringen som vi tecknade i hennes namn 
har burit merparten av hennes behandlingskostna-
der. En del av de pengar vi då samlade in har kunnat 
bekosta mat och resekostnader. Mat ingår nämligen 
inte vid en sjukhusvistelse i Moldavien. Vi har också 
hjälpt till att betala av tidigare skulder som Valentina 
hade, kopplade till hennes tidigare sjukhusbesök, 
innan hon fick sin sjukförsäkring. Vi känner starkt att 
vi vill fortsätta hjälpa Valentina, även om prognosen 
inte ser så bra ut. Vi har nyligen skickat pengar till att 
bekosta de smärtstillande medicinerna samt till inköp 
av hygienartiklar. Medicinerna räcker ett par veckor, 
men vi vill bekosta hennes medicinering tills hennes 
hälsotillstånd förbättras eller att hennes situation 
ändras. Kostnaden för hennes medicinering kommer 
ligga på ca 2 500 kronor i månaden. I nuläget finns 
medicinen i Chisinau och måste hämtas. Det är en 
bilresa på sammanlagt 35 mil. Vid sidan av dessa 
kostnader, finns det andra kostnader som är kopplade 
till hennes familj. Känner du att du vill ge en gåva till 
förmån för Valentina och hennes familj är vi oerhört 
tacksamma. Vi återkommer med information när den 
finns tillgänglig. Tack för ditt stöd.

Avslutning
Det finns så mycket att känna tacksamhet för. Låt oss 
inte förlora perspektivet, utan sträcka oss utåt. Ge vårt 
stöd till de som kämpar, både i vår närmiljö och då vi 
känner oss manande, också för de människor vi aldrig 
mött, men som vi får läsa om här. Har du ett bönebe-
hov, känn dig buren av våra och andras förböner. Gud 
står vid din sida, hans löften sviker oss inte utan bär 
oss i med som i motgång. Tack för att du tagit del av 
detta brev och de behov som finns omnämnda. Vår 
bön är att Gud rikligen skall välsigna dig och att du 
skall känna dig buren. På återhörande om en månad. 

Valentina i sin säng 
svårt plågad av 
sjukdom. 

Igor överlämnar 
en matkasse till 
Valentinas båda 
döttrar.


