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D

en senaste tiden har våra
nyhetskanaler fyllts av nyheter som berör pandemin
och de konsekvenser den för med
sig. Viruset begränsar på många sätt
människor i vardagen. Mycket skulle
kunna skrivas om detta. På ett eller
annat sätt berörs vi av det som sker,
både nära oss, men också av händelser som sker i andra länder.
För FTMs del följer vi utvecklingen så gått det går. Vi håller kontakten med våra samarbetspartners
och de pastorer vi samarbetar med.
Deras möjlighet att arbeta har också
kraftigt begränsats.
Genom åren har vi fått uppleva
hur olika händelser påverkat i de
områden som vi arbetat. Vi har då
sett hur de lokala pastorerna fått en
viktig roll i det som händer i samhället. Då floden Oder i Polen svämmade över för ganska många år sedan fick de polska pastorerna spela
en central roll i räddningsarbetet.
Deras församlingar fick bli lite av
räddningscentraler.
I Moldavien, där pandemin också slår hårt, speciellt mot de fattigaste, tycker jag mig se konturerna av
samma skeende. Församlingen och
pastor Igor i Glodeni bemöts med
respekt från myndigheternas sida
för det arbete de utför. Läs mer om
detta på nästa sida. I tider av oroligheter blir evangeliets kraft synliggjord. Människor blir mer öppna
för att lyssna till evangeliet.
Detta är något vi nu ser och möter i coronapademins spår. Min bön
är att vi, som Guds folk, tar vara på
den situation som vi nu upplever.
Att vi får berätta vad tron får betyda för oss i en tid som präglas av
oroligheter. I Klagovisorna 3:21-22
utbrister profeten:”Detta tar jag till
hjärtat, därför har jag hopp: Herrens nåd är det att det inte är ute
med oss, ty det är inte slut med hans
barmhärtighet”. Ord att förtrösta
på och lita till i tider som dessa.
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Jörgen Lindberg
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Utdelning av bröd bland romska familjer i utkanten av Oradea, Rumänien. I samband med
pandemin har situationen förvärrats för många familjer.

E

n organisation som vi under ett
antal år kunnat följa i deras arbete
är Löftenas Barn. Som många av
er känner till, arbetar organisationen
bland romska barn och deras familjer.
Mycket av Löftenas Barns normala
arbete har på grund av pandemin fått
ställas in. De båda centra som vanligtvis
är öppna, har på grund av pandemin och
myndigheternas restriktioner tvingats
stänga.
Sami, som leder arbetet, koncentrerar sig nu på att ge hjälp direkt i de
romska byarna runt Oradea. Han köper upp matvaror med kort datum till
ett billigare pris. Men att dela ut dessa
förmödernheter är en mindre utmaning, då det samlas mycket människor
vid hans bil varje gång han stannar, då
man vill undvika större folksamlingar.
Romerna är redan en utsatt grupp
och i och med pandemin så blir deras
utsatthet ännu större. Många lever i
stora familjer, därför blir de extra ut-

satta då det är mycket svårare att hålla
avstånd till varandra. Blir någon sjuk,
är risken stor att man för smittan vidare. Många saknar också sjukförsäkring,
vilket försvårar för dem då man behöver söka vård. Många riskerar därför
att både smittas och smitta människor
i deras närhet. Bland de familjer som
Löftenas Barn besöker är man fortfarande friska, men det finns människor
som återvänt från andra delar av Europa som utgör en risk. Viruset finns i
området och det finns därför en oro att
också dessa familjer skall drabbas. Det
är en utsatt miljö som tyvärr bidrar till
att många kan bli sjuka. Många familjer som återvänt saknar nu en inkomst.
Risken är därför stor att dessa inte har
någon mat att äta. Därför är Samis insatser för dessa människor så oerhört
viktig. Stöd gärna Löftenas Barn med
en extra gåva. Behoven är oerhört stora, då det nu finns betydligt fler munnar att mätta.

Bristen på arbete för med sig en matbrist, då man inte längre kan gå och handla det man behöver.
Många riskerar därför att behöva gå hungriga om hjälp uteblir.

S

ituationen i Moldavien har, sedan
det senaste nyhetsbrevet, försämrats ytterligare i och med virusutbrottet. Det som hänt är att myndigheterna har utfärdat utegångsförbud och
man har också inrättat vägspärrar vid
stadens tre utfarter. Ingen får nu, utan
giltiga skäl, lämna staden. Det är bara
mataffärer och apotek som är öppna.
Trots många svårigheter så har
evangeliet framgång. Samtalade för
en stund sedan med pastor Igor och
han berättar hur Gud har möjliggjort
för dem att kunna fortsätta sitt arbete. Gudstjänster är inte möjligt att fira,
men det sociala och humanitära arbetet
fortsätter.
De lokala myndigheterna har utfärdat ett bevis som gör det möjligt för Igor
att fortsatt besöka hjälpbehövande familjer. Igor får regelbundna samtal från
borgmästaren, som önskar Igors hjälp
att dela ut matpaket och besöka utsatta
familjer. Likaså hör ledaren för de blindas förbund av sig om människor som
är i akut behov av hjälp. Hjälpbehovet
är nu större än någonsin.
I dagarna har Igor fått en lista från
socialkontoret på mer än 50 nya namn
på personer som, på grund av pandemin, är i behov av akuthjälp.
Människor väntar på att vi skall
komma, säger Igor. Han berättar, med
glädje i rösten, om hur de har fått bedja
för allt fler människor. Helt nyligen besökte de en mamma som har fyra små
barn. De fick, då de besökte hennes
hem, bedja för kvinnan och hon gav
sitt liv till Jesus. Vilken glädje!!
Den ortodoxa kyrkan bedriver inget hjälparbete, eftersom de, som Igor
uttrycker det, ”befinner sig långt ifrån
människors verkliga behov”. Därför
står Igor ensam kvar att försöka betjäna alla dessa människor som är i behov av hjälp. Vi har därför beslutat att
skicka ytterligare hjälp för att kunna
bemöta det ökande hjälpbehov som
finns. I dagarna har vi därför skickat
medel som skall täcka behoven för ytterligare 50 familjer. Det är en direkt
hjälp till människor som nu är extra
utsatta i och med pandemin.
Känner du att du vill stödja oss i
denna riktade insamling är vi oerhört
tacksamma. Behoven av detta extra
stöd kommer att finnas kvar under
den tid som pandemin fortsätter. Tack
för ditt trogna stöd för de mest utsatta människorna, på den plats där vi nu
också upplever en större öppenhet för
evangeliet.

Utdelning av matpaket i Glodeni, Moldavien. Behovet av hjälp har
ökat på grund av pandemin.

F

ör en tid sedan skickade vi pengar till vårt odlingsprojekt, som
vi också skrivit om i tidigare
nyhetsbrev. Nu har vi köpt en vattenpump och byggt det bevattningssystem
som kommer att hjälpa oss att hålla
grödorna bevattnade. Ena växthuset
har också försetts med ett enkelt vedeldat värmesystem.
Dessa båda åtgärder gör att vi i
princip kan odla året runt. I vart
fall hjälper det oss att kunna starta
odlingssäsongen mycket tidigare. Vi
känner stor glädje över detta projekt
och beder att Gud skall välsigna det
så att många männisor kan få del av
det vi odlar. I ett vidare perspektiv
hoppas vi också att det skall kunna
generera en inkomst till arbetet. Nu
ber vi om en riklig skörd som i första
han kan komma människor till del.

Ett av de två växthusen har fått en enkel
uppvärmning. Båda växthusen har utrustats
med ett bevattningssystem.

Köp av fastighet

Den bortre högra delen av fastigheten blir
församlingens inom kort. Bakom det vänstra
fönstret finns bageri och matsal.

En bild tagen vid en ”underjordisk” dopförrättning någonstans i Östeuropa. Troligtvis i forna Jugoslavien under en tid då kristna fortfarande förföljdes för sin tro.

D

et var den sovjetiske revolutionären Vladimir Ilyich Ulyanov,
mer känd som Lenin, som en
gång sa: ”Religion är opium för folket”
och skulle därför bekämpas och utrotas
från jordens yta. Många människor fick
sätta livet till under det kommunistiska
förtrycket. Många led martyrdöden.
Lika sant är att under detta förtryck
slog evangeliet rot i människors hjärtan.
Lenin underskattade kraften i evangeliet. Många fängslades för sin tro,
något som är sant också i våra dagar.
Förföljelsen av kristna ökar i världen.
Men det gör också antalet bekännande
kristna. Lenin är sedan länge förpassad
till historien. Kvar står evangeliet om
Jesus Kristus, som än idag förvandlar
människors liv.
Bilden ovan kommer ofta till mig
som en påminnelse om det arbete som

Riv av längs den perforerade kanten!

Extrainsamling Corona

vi kallats till att utföra. Vi har fått ett
uppdrag; att förkunna frälsning och befrielse i Jesus Kristus. Lenin och andra
som driver likande revolutionära teorier, förblir kraftlösa, i jämförelse med
evangeliets inneboende kraft. I orostider har människors längtan och behov
av tillhörighet, bortom mänskliga begränsningar, alltid varit framträdande.
Den tid vi lever i nu är inget undantag.
Jesus Kristus är alltjämt världens Frälsare. Bara i honom finner vi hopp om
en ljusare och bättre framtid. Både nu
och i evigheten. Jesusorden från Matteus 28:19-20 påminner oss. ”Gå därför
ut och gör alla folk till lärjungar! Döp
dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla
allt vad jag har befallt er. Och se, jag
är med er alla dagar intill tidens slut.”
Ord att lita på!

För en tid sedan skrev vi om att församlingen i Moldavien har fått möjlighet att
köpa loss den kvarvarande delen av den
fastighet som man idag utnyttjar den
ena halvan av. Vi trodde då att köpet
skulle gå lätt att genomföra, då det inte
fanns någon mer intressent. Strax innan
vi skulle skriva på pappren, så dök det
upp en annan intressent.
Sedan i höstas har vi förhandlat med
fastighetsägaren och den andra parten.
Under en tid såg det ganska mörkt ut
för vår del, då motparten erbjöd en högre summa för fastigheten. Men nu kan
vi, med tacksamhet till Herren, meddela att vi kommit fram till en lösning.
För bara några dagar sedan samtalade jag med Igor och han kunde då
meddela att säljaren låter oss få köpa
fastigheten för det ursprungliga priset
av 200 000 kronor. Gud har ordnat
fram dessa pengar, så nu väntar vi bara
på att coronapandemin skall ge vika, så
att vi kan åka och skriva under pappren. Gud är god och han ser till arbetets
bästa. Därefter väntar en omfattande
renovering.

Läs om månadens projekt på sista sidan!

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.
Matkassar som snart skall delas ut till
behövande familjer.

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.

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 webläsarfönster. Du behöver en QR-kodsläsare som
hämtas från din appbutik.
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Denna månad gör vi ett upprop för att
kunna svara mot de ökande behov som
pandemin för med sig. Både i Rumänien,
främst genom Löftenas Barns arbete, men
också Moldavien, där behoven är fortsatt
stora. Din gåva går oavkortat till att täcka
konstnader för dessa båda behov. Tack för
din gåva!

