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N

aturen bjuder så här års på
en färgprakt som är alldeles
unik och svårslagen. Vi har
fått några fina veckor med sol och
ganska höga temperaturer. Hög klar
luft och lite kyliga morgnar. Hösten
är som finast just nu, innan löven
faller av och de ljusa timmarna blir
färre.
Vi känner glädje och inspriation
över vad Gud kommer att göra i
Moldavien framöver. I tro tar vi nu
de första stegen mot att få se den nyligen inköpta byggnaden förändrad.
Vi tror att Gud kommer att öppna
nya dörrar för oss att kunna förmedla hopp i en, för många människor,
hopplös situation. Det som var svårt
innan pandemin har nu blivit än
svårare. Att denna plats får bli en
fyrbåk, ett ljus som lyser i mörkret
känns hoppfullt. Bed gärna för detta projekt och att Gud får frigöra de
ekonomiska resurser som behövs.
Sedan det förra brevet har vi
nåtts av ett nödrop från Rumänien. Det är pastor Florin Popa som
frimodigt skrivit till oss i hopp om
hjälp för en svårt prövad familj. En
familj vars liv slagits i spillror i spåren av pandemin, som drabbat landet så hårt. Läs mer om detta behov
på nästa sida.
Det är också glädjande att se att
Sami Mitra är tillbaka från sin sjukhusvistelse. Tack för att du bett för
honom och hans situation. Bön förändrar förhållanden och omständigheter.
I förra brevet berättade vi att vi
förmedlat en gåva till Östeuropeiska
Bibelskolan. I detta brev skriver skolans nye rektor, Marius Ban, om skolan och hur skolans planer för framtiden ser ut. Med en ny ledare siktar
skolan på flera olika utbildningar
som känns rätt för den tid som vi
lever i just nu. Intressant och inspirerande. Tack också för ditt trogna
stöd. Vi har skrivit detta så många
gånger, men vi känner att det är viktigt att få uttrycka vår tacksamhet
till dig för ditt stöd. Tack!
.......................................................
Jörgen Lindberg
Missionsledare

Mycket har hänt sedan vi första gången träffade skolans lärare och elever. Nu finns en byggnad
som kommer betjäna skolan under många år.

U

nder mer än tio år har FTM-Mission funnits med i Östeuropeiska
Bibelskolans arbete och utveckling. Vi har stöttat genom undervisning
och även byggt två radiostudios och
nu senast, byggt och donerat en ljudanläggning till den nya samlingssalen
på skolan.
I oktober förra året valdes en ny
rektor på skolan och jag har bett Marius att dela något av vad skolan står i
just nu. Marius skriver:
Först vill jag tacka för er gåva på
på 500 Euro som vi fick ta emot
för en tid sedan. Under detta år,
som visat sig vara mycket mer
komplicerat än någon av oss har
föreställt oss, är detta en stor
välsignelse för EEBC.
Florin, vår förre rektor, har nu
gått i pension, men hans hjärta är
här och han är villig att hjälpa till
på det sätt han kan. Vi är mycket
tacksamma för hans ledarskap
och efter våra senaste samtal med
ledningen för skolan, är vi mycket
hoppfulla inför framtiden. Här
är några av de saker som händer
i höst:

Media

Vi ser fram emot lanseringen av
MediaLabs-programmet (slutet
av oktober). Vi tänker ordna
regelbundna medie-workshops
som exempelvis: Social media

hantering för icke-statliga organisationer, fotografering, filmning
med systemkamera och att bemästra ljudsystemet i din kyrka
etc. Vi hoppas och ber att detta
kommer att vara en uppskattad
resurs för kyrkor i hela Rumänien
och för dem som arbetar med
media.
Vi bestämde oss för att använda
er donation till lanseringen av
MediaLabs-programmet. Vårt mål
är att få det officiella erkännandet
av de certifikat vi kommer att ge i
slutet av kurserna.
Förra veckan hade vi ett möte
med Adi Stirbu (fd. student) på
EEBC om att hjälpa oss förbereda
radiostudion för en serie intervjuer
som snart kommer att finnas som
en podcastserie. Vi bestämde oss
för att vi måste göra studion lite
större för att följa de nya sociala
distansreglerna, men också för
att kunna montera en kamera för
videoinspelning vid behov.

“Reper”

Vi närmar oss nu snabbt det nya
läsåret och vi ser fram emot att
träffa våra nya studenter.
Några har skrivit in sig på det
1-åriga Reper-programmet (vilket
betyder referenspunkt). Det programmet syftar till att bekanta
eleven med den grundläggande
delen av kristen tro (ur ett bibliskt

Den senaste studion som kommer användas
för de nya satsningarna som skolan nu gör.

och historiskt perspektiv) och att
erbjuda praktiska verktyg för att
kunna formulera det kristna svaret
på vår generations dilemman. Vi
kommer få stor uppmuntran från
Teol. Dr. Daniel Farca, Liberty
University, USA och Teol. Dr.
Dan Tomule att medverka i detta
projekt. Vi hoppas på ett gott
samarbete som kommer att bära
rik frukt för himmelriket.

Fortsatt utbildning

Vi är förvånade över att se det intresse
som våra rumänska distanselever visar
för våra fortsatta utbildningsprogram
som IEF (International Education Fellowship). Strax före pandemin anmälde sig en grupp på 30 personer från
Österrike till våra IEF-kurser.

Undervisning med en touch

Vi kommer att fortsätta att driva och
utveckla våra kompetensbaserade utbildningsprogram för romska ungdomar. Eftersom Covid-19-reglerna
förhoppningsvis kommer att lätta i Rumänien, kommer vi att leta efter andra
sätt att utöka våra aktiviteter bland de
mest utsatta ibland oss.
Andra planer inkluderar öppnande
av ett centrum för religion och offentligt liv, samt utveckling av fler kurser i
ett blandat lärandeformat.
Vi är mycket ödmjuka och tacksamma att veta att organisationer som
FTM-Mission fortsätter att samarbeta
med oss. Att
 ni stöder vår strävan att
utbilda människor i Guds ord och hjälpa till att göra samhället runt oss till en
bättre plats.
			 I Kristus
			Marius Ban
			Ordförande
Vi tackar Gud för den positiva utveckling som skolan nu ser. Vi beder att detta skall inspirera fler unga människor
att vilja studera både teologi och media. Två viktiga komponenter för att vi
skall kunna nå den nya yngre generationen och människor med evangelium.

Rebeca tillsammans med de fyra barnen som hon nu
är ensam om att ta hand om. På bilden till höger finns
hennes nu avlidne make med.

G

enom pastor Florin Popa, som
vi samarbetar med, har vi nåtts
av ett nödrop från en familj
som är hårt prövad. Vi kände direkt att
vi vill göra något för att underlätta för
familjen. Om inte ett säkrt boende kan
ordnas, riskerar Rebeca att förlora sina
barn. Läget är alltså akut. Här är deras
berättelse, återberättat av pastor Florin.
Alin och Rebeca träffades i Spanien.
Här arbetade de ett tag i hopp om
att en dag kunna återvända till
Rumänien och få ett bättre liv.
De gifte sig 2011. Gud välsignade
dem med fyra barn: Lucian, Alina,
Alexandra och Abel. Flickorna är
tvillingar, de är 5 år gamla. Lucian,
den äldsta pojken, är 7 år och Abel
är bara 3 år.
Rebeca och Alin bosatte sig i
en liten by, Tilecu, och försökte
försörja sig på vad jorden kunde ge
dem. De byggde ett hus på ett fält
med avsikt att lägga grunden till en
större gård. Men de ekonomiska
behoven kom att bli för stora.
För ett år sedan bestämde sig Alin
för att åka till England för att
arbeta. Han kom hem ofta, då han
längtade efter sin familj. Trots en
sviktande hälsa, klagade han inte.
Sen kom pandemin som gjorde
att han blev fast i England. Efter
tre månader kunde han återvända
hem, trött och med svåra smärtor.
Förutom de allvarliga problemen
han hade med sina njurar, fick han
också diagnosen Covid-19. Efter
en period med svåra smärtor på
sjukhuset i Oradea, avled Alin
blott 39 år gammal.

Mycket återstår innan huset är färdigt. Huset har nu isolerats utifrån.
Men berättelsen tar inte slut här
för Rebeca och barnen. Huset Alin
började bygga är inte färdigt och
Rebeca saknar försörjning. Men
jag vet att du och jag kan vara
resurser för dem.
Jag har med hjäp av församlingarna jag tjänar och några
tjänstvilliga bröder kunnat sätta
utvändig isolering på huset. För
närvarande försöker vi ansluta
huset till elnätet. Många och
stora ekonomiska resurser har
behövts, då huset ligger långt från
befintlig infrastruktur. Mycket
återstår att göra på huset, men
också det som rör deras dagliga
behov, som mat, kläder och andra
levnadsomkostnader. Det mest
akuta är att ordna värme i huset
och färdigställa ett par rum till
barnen.
Rebecka är en mycket trogen
kvinna, en kristinna. Hon klagar
inte, men deras svårigheter är
många. Tillsammans kan vi hjälpa
den här familjen!
Pastor Florin Popa

Löftenas Barn har återupptagit sin
verksamhet efter Samis sjukdomstid.

Vi tackar Gud för att han gav oss favör att få köpa den bortre halvan av denna fastighet. Nu
önskar vi att få bygga ett socialt center som kan hjälpa många fler.

V

ad har hänt sedan vi förra månaden skrev om detta projekt?
Egentligen inte så mycket. Men
vi kan i vart fall berätta, att vi nu påbörjat sökandet efter det företag som kan
hjälpa oss att uppföra den övre våningen
på den befintliga fastigheten.
Flera firmor har varit där och tittat
och intresset för att få vara med och
bygga detta har visat sig vara mycket
stort. Flera företag har varit och ”uppvaktat” pastor Igor.
Vi känner ingen stress över att
”rusa” igång något, utan det är viktigt
att det får ta tid och att rätt beslut fattas. För att detta ska bli bra, måste vi
få till en god relation till den som sedan
ska utföra arbetet.
Men vi ser fram emot att kunna
starta byggnationen så snart det bara
går. Med hänsyn tagen till att vi nu går
Riv av längs den perforerade kanten!

Familjen Banete

mot kallare väder, kan detta också påverka tiden för när vi kan sätta igång.
Vi tror att tiden är mogen för att
göra en sådan här satsning. Församlingens arbete är väl etablerat i staden.
Myndigheterna är öppna för att ta
emot hjälp. Församlingen kan därför
bli en stor tillgång, samtidigt som det
är en väg för människor att upptäcka
tron på Jesus som deras personlige frälsare. Genom att möta människors behov, kan vi samtidigt möta deras längtan på ett andligt plan.
På sikt tror vi också att den här satsningen kan bidra till att ge arbetet en
god och stabil inkomst. Då vi kommer
kunna erbjuda flera olika tjänster. Med
det sagt, är det dock inte vårt främsta
mål, utan det är att människor ska bli
hjälpta och finna en levande tro på
världens frälsare.

F

ör några dagar sedan fick vi en
mycket kort, men uppmuntrande,
hälsning från Sami. Han skriver:

Vi startade höstens aktiviteter när
läsåret började förra veckan. Det
är just nu mindre grupper och
med alla försiktighetsåtgärder på
grund av Coronaviruset. Jag mår
mycket bättre, men mina lungor
kan behöva flera veckor för att
återgå till den form de hade innan
jag blev sjuk. Kanske blir jag aldrig
helt återställd.
Vi har också startat en distribution av olika matvaror, men
det är främst en förevändning för
att få barnen till skolan, eftersom
alla är så rädda för skolan. /Sami
Vi känner tacksamhet över att Sami kan
fortsätta sitt viktiga arbete. Löftenas
Barns insats för att hjälpa de romska
barnen är så viktig. Bed gärna för Sami
och hans arbete.
Läs om månadens projekt på sista sidan!

Fast Givartjänst
FTM-Mission kan erbjuda dig 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.

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.
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 dina 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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Det känns som en självklarhet att vi gör vad
vi kan för att hjälpa familjen. Mitt i sorg och
saknad ska Rebeka klara av att sörja för sin
familj, dessutom i ett ofärdigt hus som saknar
både värme och vatten.
Alla insamlade medel kommer oavkortat
att gå till familjens behov. Det känns angeläget
att få huset beboeligt. Att ordna med barnens rum är angeläget och behjärtansvärt. Tack för din gåva!

