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Nyhetsbrev från                

I helgen som gick bytte vi till nor-
maltid. Det märks, då vi ser att 
det nu är mörkt ute när vi avslutar 

vår arbetsdag. En del tycker om den 
här årstiden, andra klarar inte riktigt 
av mörkret. Hur vi än förhåller oss 
till det, är växlingen mellan ljus och 
mörker en del av livet och Guds ska-
pelseordning. 

Men vi vet också att mörkret en 
dag måste ge vika för ljuset, då vinter 
byts mot vår. Detta ser vi fram emot!

Det glädjer oss att åter igen kunna 
skriva några rader till dig. Tack för 
de gåvor vi fått ta emot under den 
gångna perioden. Beträffande uppro-
pet till familjen Banete kan vi medde-
la att vi i skrivande stund fått ta emot 
drygt 50 000 kronor. Det är med 
tacksamhet vi nu kommer förmedla 
dessa pengar vidare. Vi kommer föl-
ja arbetet och familjen och så snart 
vi vet mer, kommer vi skriva om det 
här i nyhetsbrevet. Kom gärna ihåg 
familjen i dina förböner. 

Vi känner fortfarande av pan-
demins härjningar och för många 
människor innebär det svåra upp-
offringar. I stora delar av Europa 
ser smittan nu ut att öka igen, både 
Moldavien och Rumänien ser en ök-
ning av smittade personer. Den resa 
jag hoppades kunna genomföra un-
der senare delen av hösten, blir inte 
av. Moldavien har stängt sin gräns 
för utlänningar och Rumänien är det 
inte heller lämpligt att besöka. Re-
sorna får helt enkelt vänta. Det är en 
sorg att inte få möta de människor 
som vi samarbetar med och kunna se 
behoven på plats. 

Men det skall komma en dag då 
vi kan återuppta våra resor igen. 

I detta nyhetsbrev skriver två av 
pastorerna om sitt arbete under pan-
demin. Guds kraft och kärlek blir 
synliggjord till människors frälsning. 

Julen närmar sig och i detta brev 
skickar vi med möjlighet att beställa 
gåvobevis till julklapp. Önskar du 
inte ge bort ett sådant, är vi tacksam-
ma för ditt stöd i form av en julgåva. 
Vi tänker då på matpaket till Molda-
vien, men också till Löftenas Barn 
och arbetet bland romerna.

Den situation som världen be-
finner sig i med en pågående 
pandemi är svår för alla. Men 

extra hårt drabbar det länder med en 
undermålig sjukvård. En vård som i 
normala fall inte kan reda ut människor 
med svåra sjukdomar. 

Vid mina resor har jag vid flera till-
fällen mött döende människor i sina 
hem, där sjukvården anser att det inte 
går att göra mer. I vissa fall är det sä-
kert så, men vi vet också att männi-
sor skickas hem för att sjukvården på 
grund av ointresse, diskriminering eller 
andra, för oss märkliga anledningar, 
inte kan hantera deras situation. Pan-
demin har inte gjort situationen enk-
lare för Moldavien, som redan innan 
pandemin hade en sviktande sjukvård.

I pastor Igors hälsning skönjer vi 
ett land vars ledarskap verkar föga 
intresserade av att lindra pandemins 
härjningar, samtidigt som kyrkan blir 
en säker hamn dit människor söker sig. 
Här följer Igors hälsning.

Guds frid!
När det gäller situationen med Covid-19 
har vi varje dag nya sjukdomsfall. Det 
verkar som om staten inte är intresserad 
av att göra något för att stoppa pande-
min. För närvarande är hela regeringen 
oroad över presidentvalet. Människor 
lider, på grund av en regering som inte 
vet hur man ska hantera saker i tider av 
ekonomisk kris och pågående pandemi. 

När det gäller arbetet i kyrkan tack-
ar vi Herren. Kyrkorna är för närva-
rande öppna, men vi vidtar samtidigt 
försiktighetsåtgärder för att stoppa 
pandemin. Som vanligt fortsätter vi 
att dela ut matpaket till behövande 
människor. Vi organiserar också speci-
ella tjänster i kyrkan för folket i Glode-
ni, och efter kyrkans program erbjuder 
vi alla som var i kyrkan ett matpaket.

Arbetet bland barnen fortsätter. 
Som tidigare kommer 20 barn från fat-
tiga familjer till kyrkan efter skolan. 
Vi serverar lunch i Herrens namn, gör 
läxor och undervisar ur Bibeln. Varje 
lördag kommer också 20-25 barn till 
kyrkan. De deltar i bibelkurs, i olika 
aktiviteter och i bön och lovsång.Vår 
son David tar hand om barnen varje 
lördag.

En brist vi ser är, att vissa kristna, 
som stannade hemma när det var ka-
rantän och kyrkorna stängdes, nu inte 
längre vill komma till kyrkan. Vi ber 
att deras andliga längtan skall väckas 
igen.

Gränsen till Moldavien är fortfa-
rande stängd för utlänningar. Vi ber till 
Herren att han ska vara nådig över oss. 
Vi ber att Gud skall utplåna denna svå-
ra Covid-19 infektion.

Då staten inte längre vet hur man 
ska kontrollera situationen i landet, är 
det bara Gud som som kan hjälpa oss.

   Pastor Igor

Pastor Igor tillsammans med några av barnen som kommer till församlingen. Trots infektionsrisk
kommer människor till församlingen för att lyssna till Guds ord och få ett matpaket med sig hem.



Pastor Laurentiu Pascuti är en av de 
pastorer som vi samarbetar med 
i Rumänien. Han delar här med 

sig av sitt arbete som under pandemin 
blivt ganska annorlunda mot vad han 
normalt brukar arbeta med. Gud finner 
nya vägar att nå ut med evangelium. 
Laurentiu skriver:

Trots pandemin hade vi en hektisk ok-
tober. Gud har välsignat Nadejdeaför-
samlingen med ett vattendop. Vi hade 
förmånen att döpa en kandidat i vatten 
som beslutat sig för att följa Jesus. Gud 
har kallat honom flera gånger genom 
dramatiska händelser i hans liv. Slutli-
gen gav han sitt liv till Jesus. Vi ber att 
Gud fortsätter att välsigna honom och 
hans familj. 

Med hjälp av en församling i USA 
kunde vi förbereda några matpaket 
som vi distribuerade i den romska ko-
lonin i Batar. Många av dessa familjer 
har svårt att tillhandahålla nödvändi-
ga resurser för sig och sina barn. Med 
hjälp av en annan stiftelse fick vi också 
chansen att distribuera lite margarin. 
Prisa Gud för hur han försörjer hung-
riga människor. 

På grund av det faktum att en av 
mina svägerskor blev sjuk, hamnade 
hela hennes familj i karantän. Jag var 
därför tvungen att engagera mig mer 
direkt i det projekt som de gör varje 
lördag. Detta projekt kallas ”En måltid 
till en främling”. Vi köpte 125 måltider 
och förberedde några matpaket som 
vi delade ut sista lördagen i oktober. 
Vi kommer att fortsätta göra det även 
nästa lördag. Det är så rörande att se 
människor så glada att få en varm mål-
tid och en liten väska med godsaker. 
Bibeln lär oss att känna med de fattiga 
och hjälpa dem när vi kan. Vi tackar 
Gud för att detta projekt är möjligt. 

Den här månaden var en svår tid 
för Taborförsamlingen i Oradea, då 
pastor Gheorghe Popas fru gick bort. 
Hela kyrkan blev oerhört berörd av det 
som hände. Situationen blev mer kom-
plicerad, då pastor Popa själv togs in 
på sjukhuset med Covid-19. Hans till-
stånd var riktigt allvarligt, så han pla-
cerades i intensivvård. Hela kyrkan ber 
nu för hans återhämtning. Denna sorg-
liga händelse har påverkat vår tjänst 
i Tabor. Bed med oss   för helande och 
återhämtning av pastor Popa.

  Pastor
  Lauretiu Pascuti

Många familjer berörs av pandemin och 
särskilt svårt är det för de romska familjerna 
som ofta har många munnar att mätta. 

Ett nytt liv tillsammans med 
Jesus.



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

Julpaket till Moldavien

Vårt odlingsprojekt har varit en 
framgång så här långt. Denna 
odlingsäsong har, trots missväxt 

i landet, varit mycket bra. Under sä-
songen har vi kunnat dela ut färska 
grönsaker till 50 familjer, kunnat ge 
ca 20 föräldralösa barn som varje dag 
kommer till kyrkan för att äta och få 
hjälp med sina läxor av dessa grönsaker. 
Eugene som arbetar med projektet har 
kunnat få ut en liten lön som gjort att 
han kunnat försörja sin familj. 

Desutom har projektet genererat 
en blygsam vinst på ca 5 000 kronor. 
På en så kort tid har projektet visat sig 
vara till stor välsignelse. Nu har det 
dykt upp lite ”mörka moln” på växt-
hushimlen. Den initiala kostnaden för 
att starta detta projekt, kommer från 
Rumänien. Nu har ”ägarna” bestämt 
att projejktet skall drivas av Eugene 
som en privat affärsrörelse. 

Det finns mycket att säga om detta, 
men eftersom vi inte har möjlighet att 

styra över det beslutet, står församling-
en helt utan möjlighet att fortsätta det-
ta projekt i sin nuvarande form. 

Vi funderar nu som bäst på hur vi 
skall kunna ta detta vidare, utanför den 
situation som uppstått. Tillsammans 
med pastor Igor vill vi försöka hitta en 
lösning.  

Det råder ingen tvekan om att det  
tilltal jag fick för flera år sedan, fort-
farande lever kvar i mitt hjärta. Att på 
detta sätt erbjuda utsatta människor en 
möjlighet till färska grönsaker är vik-
tigt. På sikt är det också en möjlighet 
till självfinansiering. Det är fantastiskt 
att en familj fått sin försörjning ord-
nad, men det var inte detta som var 
vår intention från början. Vi vill skapa 
en långsiktig plan för utveckling som 
sträcker sig in i framtiden. Där båda di-
mensionerna av hjälp finns med. Både 
hjälp till utsatta människor, men också 
utrymme för expansion och möjlighet 
till ekonomisk vinst som kan återinves-
teras i våra olika projekt.

Efter knappt två genomförda säsonger har plötsligt förutsättningarna förändrats.

Sedan förra månaden då vi skrev om 
familjen har en del framsteg gjorts. 
Huset är isolerat utvändigt, huset 

är anslutet till elnätet. Två stora projekt 
är alltså avklarade. Men det är natur-
ligtvis mycket som återstår. Invändigt 
är huset inte beboeligt, då det saknar 
all inredning. Det finns inget kök och 
barnens rum är inte iordningställda.

Sedan är det också hela utemiljön, 
som  visserligen inte är akut att åtgär-
da, men som också måste tas om hand. 
Det går inte att leva på en byggarbets-
plats med små barn i huset. Allt arbe-
te försvåras också med tanke på pan-
demin. Men i nuläget är det absolut 
viktigaste att familjen kan leva under 
ordnade former. Sedan har Rebeca ing-
en inkomst, då hon tidigare var hem-
ma med de små barnen. Hennes make 
försörjde familjen. Detta kanske är den 
svåraste ”nöten” att knäcka; att se till 
så att familjen har en inkomst, så att de 
kan klara det nödvändigaste, som mat 
och kläder etc. Tillsammans med Florin 
tittar vi nu på var våra insamlade medel 
kan göra mest nytta. Än en gång tack 
för din gåva.

(Julpaket)

Rebeca tillsammans med sina fyra barn.
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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.

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.
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Även om det inte är jul riktigt ännu, så vill vi 
i detta nyhetsbrev rikta uppmärksamheten till 
det projekt vi brukar göra i samband med julen. 
I vanlig ordning vill vi dela ut extra matpaket 
till jul. Detta vill vi göra tillsammans med 
församlingen i Moldavien och Löftenas Barn i 
Oradea, Rumänien. Tack för ditt stöd och för 
önskan att göra julen lite bättre för dem som inte har möjlighet att få uppleva 
en jul som vi. Tack för din gåva!

Den perfekta julklappen! 
Ge bort ett gåvobevis till 
släkt och vänner. Genom 
dessa gåvobevis stödjer du 
samtidigt något av mission-
ens olika projekt. Beloppet 
är valfritt. Men värdet på ett 
matpaket till Moldavien ligger 
på 300 kronor.

Läs den medskickade lappen om hur du beställer.


