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å vill vi försöka förmedla en
hälsning från missionsfältet
till dig. Trots att tiden går
så fort, hinner det att hända en hel
del på några få veckor. Sedan förra
nyhetsbrevet har vi fått en hälsning
från Moldavien. Igor skriver om
den gångna julen och firandet man
haft i församlingen. Vi har också
fått en hälsning från Laurentiu, en
av pastorerna som vi understödjer
i Rumänien. Tag del av båda dessa
hälsningar. Vi känner tacksamhet till
Gud för det arbete som vi finns med
i genom dessa pastorer.
När vi första gången satte vår fot
i Moldavien hade vi som missionsorganisation ingen aning om vad
Gud skulle göra och vad vi skulle få
uträtta. Men Gud har på sitt unika
sätt visat oss vad det innebär att förändra ett samhälle. Inte kunde vi då
ana att vi skulle få gästa så många
hem tackvare matpaketen. Gud har
lagt i våra händer en unik möjlighet att få dela evangelium med
människor på ett sätt vi aldrig annars skulle fått. Gud ger oss unika
möjligheter som är skräddarsydda
för det sammanhang vi står i. För
oss, och för Glodeni, har dessa ganska enkla matpaket givit oss en unik
möjlighet att komma människor in
på livet. Vilken oerhörd förmån!
Församlingens plats i samhället har tackvare de insatser vi gjort
flyttats fram. Idag är pastor Igor en
respekterad man som möter myndigheternas respekt. En av många
älskad och omtyckt pastor. Församlingens arbete har blivit en viktig
del av samhället, då den står i gapet för de allra fattigaste. De mest
socialt utsatta. Det är för dessa
människor som Guds hjärta klappar. Tack för att du står med oss i
arbetet och tack för de gåvor som vi
fått ta emot under den gångna perioden. Vi ber att Gud skall löna dig
på ett rikt och välsignat sätt. Gud
blir aldrig någon någonting skyldig.

.......................................................
Jörgen Lindberg
Missionsledare

Ett av många besök under julhelgen. Här till vänster är Eugene, medarbetare
i församlingen, tillsamans med ett för oss välkänt ansikte. Den unga kvinnan
heter Katya, här tillsammans med sin mor och några vänner.
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epubliken Moldavien, belägen i
utkanten av Europa. Tidigare en
del av det ryska väldet, men som
1991 frigjorde sig från Ryssland. Landet
gränsar till både Rumänien och Ukraina.
Då, 1991, hade Moldavien ca 4 miljoner innevånare. Sedan dess har det
gått brant utför och idag uppskattar
man att republiken förlorat en tredjedel av sin befolkning. Till stor del beror
detta på den politiska situationen och
landets ekonomi som är svårt anfrätt
av korruption.
Idag kan man inte med säkerhet
veta hur många som officiellt bor i landet. En artikel jag läste helt nyligen ger
vid handen att Moldavien, förutsatt
att människor lämnar landet i samma
takt som nu, inte kommer att finnas om
15 år. Statistik ger vid handen att då
har landet förlorat 22 procent, ca 2.2
miljoner av innevånarna. Så sent som
2019, med de beräkningsmodeller som
finns, uppskattas Moldaviens nuvarande befolkning till 2,68 miljoner. Landet
befinner sig alltså i en akut demografisk
kris. Siffor gör gällande att ca 45 procent av landets arbetsföra befolkning
arbetar utanför landets gränser.
Detta är naturligtvis en på många
sätt tragisk utveckling och det finns
oändligt mycket mer att skriva om
maktmissbruk och korruption, som
förstört för så många. Men statistik är
statistik och vi kan med säkerhet inte
veta hur det kommer bli.
Detta folk, precis som alla andra

folk, är i stort behov av Jesus. Inget annat kan återupprätta det som söndrats
så. I det arbete som FTM finns med i,
ser vi tydligt de konsekvenser korruptionen för med sig. Pensionerna och
lönerna, även om de ökat något, ligger på en mycket låg nivå. Många av
dem vi besöker och som får del av både
bröd och matpaket, lever långt under
existensminimum. Vi vet sedan tidigare att vi, genom dessa paket, räddat
människor till livet. Detta faktum blir
extra tydligt under vinterhalvåret, då
livet blir mycket svårare att klara av.
Många har inte rinnande vatten, inte
heller någon el. Bristen på pengar gör
att man inte klarar av att betala dessa
räkningar.
Varje jul har vi försökt att göra lite
extra för de människor som drabbas
svårt. Förra årets julfirande var inget
undantag. Församlingens samlingssal
var till bredden fylld med människor
som fick lyssna till sång och budskapet
om Jesus. Igor skriver:
Prisad vare Herren och välsignat
är hans sons namn, Jesus Kristus.
Vi tackar Gud för de matpaket som
vi kunnat dela ut inför julen. Dessa
matpaket har fört så mycket glädje
till de behövande familjer vi besökt
här i Glodeni.
Denna julhögtid besökte vi många
familjer och i varje hem fick vi
bedja med människor. Änkor, de
föräldralösa, de sjuka, alla grät de

av glädje och tackade Gud för att
vi kom.
En ung mamma bad oss att bedja
en välsignelse över hennes nyfödda
bebis. Den unga mamman kom
sedan tillsammans med flera andra
till församlingens julprogram.
Raia är en av de kvinnor som vi
besökt ganska många gånger. Hon
är änka och lever ensam. Även i år
fick hon ett besök när vi kom med
en julhälsning och med en kasse
med mat. Hon kramade om mig
och med glädje i blicken tackade
hon och sa ”nu kommer jag få en
fin och god jul”.
Alla vi besökte tackade Gud för
hans nåd över dem och att det
kunde bli en jul även i år. Alla
som fick ett matpaket bjöds in till
julfirande i församlingen, som vi
hade vid två tillfällen. Barnen som
kom fick också en julklapp.

Vladimir som vi skrivit om fick
också ett besök av pastor Igor.
Lokalen är fullsatt då man bjuder
in till julfirande.

Igor gör också denna lilla obeservation:
Staden Glodenis innevånare har
ännu en gång berörts av denna
julsatsning. Många samtalar
om församlingen och det arbete
som görs bland de socialt utsatta
familjerna i Glodeni under julen,
då många fick ett besök och fick ta
emot en julkasse med mat. Prisad
vare Herren för detta!
Tack alla som bidragit till att
göra detta möjligt och som kunnat
skänka glädje till så många. Må
Herren välsigna er alla!
Med Kristi kärlek
Igor Lazar, Pastor
Varje gång vi får läsa om arbetet som
görs i församlingen berörs jag i mitt
hjärta. Tänk att Gud låter oss få vara
med om detta. Många av dem som syns
på bilderna har jag själv mött, flera har
jag mött vid många tillfällen. Men det
finns också nya ansikten. Detta glädjer
mig oerhört. Att människor får möta en
levande tro, där Guds ord fått kött och
blod genom dessa besök.
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eller skriv in http://eepurl.
com/WwOG1 i ditt webläsarfönster. Du behöver en QR-kodsläsare som
hämtas från din appbutik.

Sasha är ett välkänt ansikte för oss. Vi besöker dem
ofta och blir varmt mottagna varje gång.

Vi har så här på det nya året kunnat
”sjösätta” vår nya hemsida. Den
förra saknade flera viktiga funktioner. En del arbete återstår med att
trimma in allting, även uppdatera
vissa texter och byta ut en och annan bild. Den största förändringen
är att hemsidan nu fungerar i både
dator, på en läsplatta och i en mobiltelefon.
Vi hoppas att du som besöker den
skall finna den trevlig att ”titta
runt” på.

Raia som vi skriver om ger Igor en
kram.

Ana tillsammans med sina två barn.

Vi kan nu förmedla det glädjande
beskedet att Ana är tillbaka hemma igen efter en flera veckor lång
vistelse på sjukhuset i Chisinau.
Pojken mår, efter omständigheterna,
bra. Han försöker nu att återhämta
sig från operationen. Ana har med
hjälp av de penagar vi fömedlat
kunnat betala operationskostnaderna och även kunnat köpa en del
vinterkläder. Tack för din insats!

En av pastorerna som vi understödjer är Laurentiu Pascuti. Han är
pastor i flera församlingar i och omkring Oradea. Läs hans hälsning till
oss där han skriver om det arbete har står i.
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å här i början av 2020 blickar vi
tillbaka med tacksamhet på det
år som gått. Vi tackar Gud för att
han sörjer för oss och för hans välsignelser över oss som familj och också
för vårt evangeliska arbete. Jag fortsätter att tjäna Gud i de församlingar
jag är pastor. I församlingen i Les har
vi fortsatt med söndagsskolan varje
söndag i samband med gudstjänsten.
Vi är vissa om att Gud arbetar och att
han låter vårt arbete bära rik frukt.
Även om resultaten ibland låter vänta
på sig, arbetar Gud i det fördolda.
Vi tackar Gud för det evangeliska
arbetet i den romska församlingen i
Batar. Förutom det andliga arbetet
fortsatte vi också vår byggnation.
I höstas började vi bygga ett staket
runt kyrkan. Våra planer för 2020
är att färdigställa toaletterna och att
fortsätta sätta upp staketet.
I november fick jag möjlighet att
åka några dagar till Italien. Tillsammans med en annan pastor besökte
vi en församling i Castel San Giovanni, nära Piacenza. Det blev fyra dagar fyllda av bön och andligt arbete.
Kyrkan organiserade en helg med
betoning på bön och dop och dop i
den helige Ande. Gud välsignade vårt
arbete och tre personer fick uppleva
dop i den helige Ande och många
blev fyllda på nytt.
Den gångna julen har Gud också välsignat Taborförsamlingen, min

Riv av längs den perforerade kanten!

hemförsamling, på ett speciellt
sätt. Nio personer vittnade om
sin tro genom att låta döpa sig
i vatten. Jag hade förmånen att
vara en del av denna händelse,
då jag fick döpa dem. Tre av
dopkandidaterna hade berörts
av Guds tilltal i den bönegrupp
som jag är med och leder på fredagskvällarna. Gud gör någonting stort i den yngre generationen och många unga får uppleva
dopet i helig Ande. Vi avslutade
förra årets bönemöten på ett
speciellt sätt när vi sjöng julens
sånger och ärade Gud tillsammans. En mycket fin gemenskap
där mer än 200 unga människor
närvarade. Vi ser fram emot vad
Gud vill göra ibland oss i år, ett
år med stor förväntan på vad
Gud vill göra ibland oss.
Tyvärr har hösten också givit
oss dåliga nyheter. Min far har
diagnostiserats med cancer. Han
har en tumör i matstrupen. Han
måste börja med cytostatika så
snart som möjligt. Vi skulle uppskatta
dina förböner för honom. Detta tar av
vår energi, men vi tror att Gud är densamme i går, idag och för evigt. Vi ber
om ett gudsingripande. Bed gärna med
och för oss.
Laurentiu Pascuti
		 pastor
Läs om månadens projekt på sista sidan!

Ge din gåva med din
mobiltelefon!

Den här månaden tänker vi på de olika
fasta projekt som vi stödjer ekonomiskt.
Det är underhåll till pastorer, mat och
brödutdelning i Moldavien. Löftenas
Barns viktiga arbete i Rumänien.
Förra månadens insamling till en bättre
minibuss har i skrivande stund givit ca
15 000 kronor.

Nu kan du ge din gåva direkt med din
smarta telefon via SWISH. I den senaste
versionen av Swish finns möjlighet att
med din mobiltelefon scanna en QR-kod.
En kvinna som fått en lev bröd.

Fast Givartjänst
FTM-Mission kan nu erbjuda fast givartjänst via autogiro.
Tjänsten är ett smidigt sätt för dig som vill stödja missionens arbete med en månatlig gåva. Beloppet överförs automatiskt från ditt bankkonto sista bankdagen i månaden.
Mer information hittar du på vår hemsida, eller hör av dig
till oss om du har ytterligare frågor.

Gör så här:
1. Öppna SWISH. Tryck på SWISHA.
2. Sätt fingret på och dra nedåt.
3. Rikta telefonen mot QR-koden.
4. Välj belopp, ändamål går att ändra.
Tack för din gåva!

Testamenten

FTM-Mission står som tacksam mottagare av donationer
och som förmånstagare vid skrivning av testamente. Kanske befinner du dig i en situation där tankar kretsar omkring testamentering av kvarlåtenskap. Eller står du som
anhörig inför dessa frågor. Det går också att ge en gåva anonymt. En donation
i pengar eller annan kvarlåtenskap kan betyda oerhört mycket i det arbete vi
bedriver. Välkommen att höra av dig om du har funderingar omkring dessa
frågor.
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