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Nyhetsbrev från                

Sedan det förra nyhetsbrevet har 
vår värld radikalt förändrats. 
Coronaviruset har slagit till 

med en oerhörd kraft och satt vårt 
land och vår omvärld i gungning. 
Länderna har, precis som här, infört 
tuffa restriktioner, som i princip 
omöjliggör pastorernas normala 
arbete. Samlingar är kraftigt begrän-
sade. Kyrkorna har fått stänga och all 
fysisk verksamhet har tagit en paus 
på obestämd tid. Gudstjänster, precis 
som här, sänds istället  över Internet. 

Situationen i Moldavien är ock-
så den mycket svårt. Den sociala 
situationen där är på många sätt 
betydligt värre än i både Polen och 
Rumänien. Framförallt de äldre ris-
kerar att lämnas åt sitt öde. De sitter 
ensamma och isolerade i sina hem 
och är i princip helt avskurna från 
omvärlden.

Även om pastor Igor inte kan 
ha sin kyrka öppen, kvarstår beho-
vet att försöka dela ut mat till be-
hövande. För att möjligggöra detta 
har rutinerna ändrats, detta för att 
kunna säkerställa deras personliga 
säkerhet. Matpaket behöver fortfa-
rande delas ut. Dessa är viktigare än 
någonsin! 

Även om våra möjligheter nu 
är lite mer begränsade, upphör inte 
Gud att verka. Mer än någonsin be-
höver pastorerna vårt fortsatta stöd.  
I tider av oro är evangeliet en kraft 
att räkna med och människor tende-
rar vara mer öppna för evangeliet.

Vi ber därför om Guds beskydd 
över dem som vi samarbetar med, 
deras familjer och deras arbeten. 

Den rådande situationen påver-
kar också vår möjlighet att rappor-
tera. Pastor Laurentiu skriver i ar-
tikeln här intill om hur hans arbete 
påverkas och hur man nu tagit be-
slut om att gå in i en tid av bön och 
förbön. Våra nyhetsbrev kommer 
därför, så länge krisen pågår, att an-
passas till den mängd information 
som finns tillgänglig. Tack för gåvor 
och för att du också fortsatt står 
med oss i arbetet. Gud är med oss! 

I orostider står Guds ord fast. Det ger 
oss hopp och tillförsikt. Vi får lägga 
våra liv och våra omständigheter i 

Guds hand. Man kan ha förhoppningar 
om mycket här i livet, en del blir av, 
annat blir aldrig en verklighet. Man kan 
ha förhoppning om bättre väder, eller 
en bättre utbildning. Bibeln skänker 
oss inte bara en förhoppning, utan ett 
hopp som bär.  Det är trösterikt att veta; 
hoppet sviker oss aldrig. I sitt ord har 
Gud sagt att han aldrig sviker oss eller 
överger oss. Detta är sant i dag som inne 
är, för morgondagen och för all framtid.  

Ingjuter mod i oss att gå vidare, 
trots omständigheter vi inte råder över. 

Laurentiu, en av pastorerna vi un-
derstödjer, skriver i en hälsning till oss:

”Vi uppmuntrar alla människor 
att fortsätta be hemma varje dag 
vid ett bestämt klockslag. Vi 
ser denna tid som en tid för att 
återuppliva familjens bönetid. Vi 
kan inte träffas i stort antal, men 
det betyder inte att vi inte kan be i 
hem eller mindre grupper. Vi kallar 
alla kyrkor till en tid med förbön 
i hem varje dag. Vi kallas att be 
för våra länder och hela världen. 
Familjer måste stanna tillsammans 
i en tid som denna. Det som verkar 
vara en börda, kan visa sig vara en 
välsignelse för våra familjer, för 
våra barn.

Denna tid är en tid för för-
beredelser för skörden. Gud har 

lagt på våra hjärtan att studera 
Matteus 10 i två månader på våra 
bönmöten. Vi förstår nu att Gud 
förberedde oss för den tid som 
kommer. Människor kommer 
definitivt att vara mer öppna för 
evangeliet. Låt oss be och göra oss 
redo för skörden.”

                  Pastor Laurentiu

Låt oss stå tillsammans med våra vänner 
i öst i deras strävan och målsätting att 
bedja för sitt land och sitt folk. Tiden 
är oviss, men Guds ord ligger fast. Till-
sammans får vi proklamera denna bön 
om beskydd.

”Du har sagt att Herren är ditt 
skydd, du har gjort den Högste 
till din tillflykt. Inget ont ska 

drabba dig, ingen plåga närma 
sig din hydda, för han ska befalla 
sina änglar att bevara dig på alla 

dina vägar.”

Ps. 91:9-11

Nyhetsbrev via e-post
Följ FTM-Missions arbete via 
vårt e-nyhetsbrev. Scanna 
QR-koden med din mobil 
eller skriv in http://eepurl.
com/WwOG1 i ditt weblä-
sarfönster. Du behöver en QR-kodsläsare som 
hämtas från din appbutik.

Den grupp av unga vuxna som under flera år bett om väckelse i sin stad och sitt land.



 

Trots att situationen i Moldavien 
fortfarande är mycket svår och 
farlig på grund av Coronovirus, 

fortsätter vi att arbeta med både utdel-
ning av bröd och matpaket. De troende 
i staden Glodeni fortsätter att bedja i 
sina hem för att Gud skall gripa in och 
rädda folket i staden från detta virus. 
Vi ser att människor vi möter är öppna 
för evangeliet, men många vi möter är 
rädda och desperata på grund av detta 
virus.  Döden har kommit mycket nära 
dessa människor.

Det moldaviska parlamentet god-
kände nyligen en ny lag som kungjorde 
att landet nu befinner sig i en nödsitua-
tion. Lagen medför strikta restriktioner 
som varar i 60 dagar, fram till den 15e 
maj. Den stora delen av befolkningen, 
som är 63 år eller äldre, är definitivt 
förbjuden att lämna sina hem. Dessa 
fattiga och sjuka människor saknar 
mat och medicinsk hjälp. 

Skolor, dagis, alla affärer som inte 
är livsuppehållande skall hållas stäng-
da. Alla marknader och kyrkor är 
stängda. Alla anställda uppmanas att 
stanna hemma för att minska smitt-
spridningen.

Endast banker, apotek och livsmed-
elsbutiker fortsätter att hålla öppet.

Under dessa svåra förhållanden be-
slutade vi att fortsätta arbetet genom 
att besöka sjuka och fattiga människor 
i deras hem. Många lider under svåra 
omständigheter, med tanke på den tid 
vi alla befinner oss i. Både bröd- och 
matpaketsprojektet är de mest effekti-
va redskapen för att sprida evangeliet 
och vittnesbördet om Guds kärlek till 
fattiga och oroliga familjer.

När folket möter oss, fylls de av 
glädje, de gråter och säger att vi inte 
ska lämna dem, utan att vi ska komma 
med ett Guds ord till dem.

Många som var desperata och fruk-
tade att de inte skulle ha något att äta, 
blev glada när de fick ett matpaket av 
oss.

Vi gladdes över att se hur ett paket 
med mat och dagligt bröd kan göra en 
desperat människa lycklig i en värld 
som drabbats av detta virus.

Vi ber för alla de fattiga i Glodeni, 
att de i en tid av svårigheter kommer 
att acceptera Jesus som sin personlige 
Frälsare.

Med vänlig hälsning  
Pastor Igor

Gud berör människors hjärtan på ett 
märkligt sätt. Igor skriver i en mycket 
kort hälsning till oss om två kvinnor som 
börjat gå på församlingens gudstjänster. 
Igor skriver:

”Idag stannade två kvinnor mig 
utanför vårt hus. Det är två 
kvinnor som börjat komma till 
gudstjänsterna. De stoppade mig 
på gatan och sa: ”Vi har idag 
omvänt oss i våra hem och vi ber 
dag och natt till Gud att pastor 
Igor predikar för att rädda oss från 
coronoviruset.”

Församlingen finns närvarande i männ-
iskors tankar och detta kommer nu till 
uttryck. Vår bön är att vi skall kunna ta 
hand om den skörd av männioskor som 
kommeer utav den här krisen.

En man får ta emot ett bröd. Vi 
möter många som får del av det 

bröd som bageriet producerar. 
Tacksamheten är stor. Det ger 

oss också möjlighet att växla 
några ord och bedja för och 

med den som tar emot brödet.

En familj som vi besökt många 
gånger och som har många 
små munnar att mätta. 

Den här mannen har vi också 
besökt många gånger. Han är 
förlamad och sängliggandes.

En av många barnfamiljer som får 
ta emot en matkasse.



Pastosunderhåll

Läs om månadens projekt på sista sidan!Riv av längs den perforerade kanten!

Dan (i rutig skjorta) befinner sig i Namibia för att undervisa på en bibelskola som drivs av 
en fd. bibelskoleelev till Dan. Men pågrund av Coronapandemin kommer han inte hem.

Dan Mitra, en mångårig med-
arbetare till oss på FTM-Mis-
sion, reste till Namibia innan 

den verkliga krisen bröt ut. Det var 
på en inbjudan från en tidigare bibel-
skoleelev, som nu arbetar på Kalahari 
New Hope som ligger mitt ute i Ka-
lahariöknen. Basen drivs av rumäner 
och har många frivilliga, just nu ett 
60-tal som kommer dit för att arbeta. 

Dan skulle åka för att vara där 
under två veckor, men har nu varit 
där i en månad. Dan åkte för att hål-
la bibelstudier för de som kommer 
till missionstationen och de frivilliga 
som bor och arbetar där. Men även 
för de 30-talet infödda ledare som 
finns där. Men strax efter att han an-
länt slog pandemin till med stor kraft 
och gränserna stängdes. Nu sitter 
han ”fast” utan möjlighet att åter-

vända så länge gränserma är stängda. 
Vid två tillfällen har hans flyg ställts 
in. Dan skriver:

”Varje dag inleds med morgon-
samlingar. De är mycket glada 
över att jag kan stanna för att 
svara på deras frågor, själavårda 
och uppmuntra dem. De skriver 
lappar med förslag på vad jag 
skall undervisa. Ämnen som jag 
får undervisa i varierar stort, men 
det är inspirerande och samtidigt 
väldigt utmanande. Idag skall jag 
undervisa om skillnaden mellan 
högmod och och ödmjukhet.” 

Vi ber för Dan och hans situation som, i 
nuläget, inte verkar få en snabb lösning 
så länge gränserna inte är öppna.

Jag vill berätta om 
en man som heter 
Sergiu Guleac, som 
återvände till Gud 
och nu vill låta 
döpa sig.

Denne man, 
som levt ett liv fyllt 
av olika synder, 
dömdes för en tid 
sedan till fängelse. När han nyligen ef-
ter avtjänat straff släpptes ut, sökte han 
upp församlingen och överlämnade sig 
till Gud. I dag, den 29 mars, gick jag 
för att besöka honom. Under tårar be-
rättade Sergiu för mig:

”Min mormor och min mamma 
förlorade båda sin syn. Jag levde 
i rädsla för att jag en dag också 
skulle komma att förlora min 
syn. När den dagen kom, och 
jag inte längre kunde se, kom jag 
tillsammans med min ledsagare till 
kyrkan och jag bad pastor Igor att 
be för mig.

Pastor Igor uppmuntrade mig 
då att återvända till Gud genom 
omvändelse.

Efter att jag bad Gud förlåta 
mig för mina synder, återvände 
jag hem. Efter en liten stund rörde 
Gud vid mitt öga, och nu kan jag 
se med ett öga och läsa evangeliet.

Således har Gud stoppat för-
bannelsen av blindhet i min släkt. 
Prisa Gud!

Prisa Gud för det han gör idag.
Med kärlek, pastor Igor
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Ge din gåva med din 
mobiltelefon!

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.

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.

FTM-Mission kan nu erbjuda fast givartjänst via autogiro. 
Tjänsten är ett smidigt sätt för dig som vill stödja mission-
ens arbete med en månatlig gåva. Beloppet överförs auto-
matiskt 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.

Fast Givartjänst

Vi upplever det angeläget att kunna fortsät-
ta ge stöd till de pastorer vi stödjer ekono-
miskt, speciellt under denna tid. Därför vill 
vi denna månad speciellt lyfta fram vårt 
pastorsunderhåll. Pastorernas arbete är vik-
tigt och betydelsefullt och deras arbete är av 
stor betydelse. Inte minst i den tid som nu 
råder. 

Tack för din gåva!

Nyhetsbrev via e-post
Följ FTM-Missions arbete via 
vårt e-nyhetsbrev. Scanna 
QR-koden med din mobil 
eller skriv in http://eepurl.
com/WwOG1 i ditt weblä-
sarfönster. Du behöver en QR-kodsläsare som 
hämtas från din appbutik.

Testamenten
FTM-Mission står som tacksam mottagare av donationer 
och som förmånstagare vid skrivning av testamente. Kan-
ske befinner du dig i en situation där tankar kretsar om-
kring 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.

Pastor Laurentiu är en av de pastorer 
som vi understödjer. 
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