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Nyhetsbrev från                

Snart är detta märkliga år till 
ända. Årets sista nyhetsbrev 
och snart står julen för dörren. 

För många blir det en annorlunda 
jul, en pandemi-jul som sätter grän-
ser för hur vi kan umgås. Oavsett hur 
du kommer att tillbringa din jul, så 
vill vi tillönska dig en riktigt god jul. 

Vi närmar oss som sagt årets slut 
och detta är årets sista nyhetsbrev. 
Detta år blev inte som någon av oss 
tänk. Även FTM har fått ändra sina 
planer, då pandemin satte stopp för 
allt resande. Men vi känner stor 
tacksamhet till Gud för hans tro-
fasthet. Under hösten har vi kunnat 
förmedla ett ökat stöd till Molda-
vien. Detta har inneburit att en stör-
re mängd människor har kunnat få 
mat. Vi har fått besöka många nya 
hem, möta äldre människor som 
blivit isolerade i sina hem. Under en 
period fick församlingen mötesför-
bud, men kunde ändå fortsätta det 
humanitära arbetet. I Rumänien 
har situationen också varit mycket 
svår. Ganska många pastorer har 
blivit infekterade, en pastor dog på-
grund av Covid-19. 

Det är en sorg att inte kunna 
resa. Att besöka våra samarbets-
partners är en viktig del i vårt ar-
bete. Möjligen kan det vaccin som 
nu är på gång snabba upp en åter-
gång till en någorlunda normal si-
tuation. Men möjligheten att resa 
kanske kommer dröja ännu en tid, 
då många saker av praktisk natur 
måste falla på plats, som att flygen 
går och att man kan återvända sä-
kert. Men vi ber och hoppas på en 
snar återgång.

Vi vill rikta ett stort tack till dig 
som under året stöttat FTM-Mis-
sion genom gåvor och förbön. Ditt 
engagemang betyder så oerhört 
mycket för oss och för dem som nås 
av den hjälp vi förmedlar. Nu ser vi 
fram emot ett välsignat 2021. Med 
önskan om Guds rika välsignelse 
tillönskar vi er alla ett gott slut och 
en välsignad ingång på 2021. På 
återhörande!

Moldavien - ett land stadd i förändring

Under tio år har FTM-Mission 
arbetat med humanitära insatser 
i Moldavien, Europas fattigaste 

land. Vi har sett och berörts av den 
utbredda misären och fattigdomen, och 
mycket lite av förbättring har skett under 
dessa år. Men den 15 november i år hölls 
val om presidentposten i Moldavien. 
Valet stod mellan Igor Dodon, som fört 
en ryssvänlig politik, med nära och täta 
band till Ryssland och Maia Sandu, led-
are för PAS, ett liberalt, EU-vänligt parti. 
Maia Sandu gick med tydlig marginal ut 
som segrare i detta val, mycket tackvare 
väljare i diasporan, som gav henne ca 90 
procent av rösterna. Detta datum, den 
15 november, markerar förhoppningsvis 
slutet på en lång era av korruption och 
politiskt maktmissbruk. Hitintills har 
Moldavien i stor utsträckning förlitat sig 
på inkomster från jordbrukssektorn, som 
också är landets största exportområde.  
Moldavien är också känt för sina fina 
exportviner, sina många kloster, men inte 
så mycket mer.

Landet är svårt märkt av mångårig 
korruption och en politisk elit som inte 
velat landets bästa. Landets infrastruk-
tur är eftersatt och de sociala förmåner-
na är nästan obefintliga. Den statliga 
pensionen ligger på ca 400 kronor i 
månaden. Lönerna har gått upp, men 
släpar efter, jämfört med övriga Europa. 

Under senare år har en betydande 
del av befolkningen lämnat landet. För 
10 år sedan hade Moldavien knappt 4 
miljoner innevånare, idag är den siffran 
2,69 miljoner. Mellan åren 2018-2020 

Det finns naturligtvis finare hus än detta i Moldavien, men tyvärr är detta en ganska vanlig före-
kommande syn. Många hus saknar fortfarande rinnande vatten och avlopp.

har nästan 1 miljon innevånare emigre-
rat till andra länder. Denna utflytt, av 
både monitärt och intellektuellt kapital, 
för med sig svåra utmaningar för landets 
befolkning. Många moldaver skickar 
därför hem pengar till sin anhöriga. En-
ligt officiella uppgifter från Moldaviens 
Nationalbank har moldaver som bor i 
diasporan, under de senaste fyra åren, i 
genomsnitt skickat hem cirka 100 mil-
joner US-dollar per månad (ca 850 milj 
kronor). Sammantaget blir det ca 4,8 
miljader US-dollar under de senaste fyra 
åren. Under 2019 uppgick den totala 
volymen till cirka 1,2 miljarder US-dol-
lar, och under de första nio månaderna 
2020 ca 1,07 miljarder US-dollar. 

Utan dessa överföringar skulle 
Moldavien bli ca 30 procent fattigare. 
Vilket i sin tur skulle innebära att landet 
skulle kliva ca 15 år tillbaka i levnads-
standard. Under vissa år var dessa över-
föringar större än landets exportvolym. 
Moldavien tog alltså emot mer från sina 
släktingar i väst, än vad landet klarade 
av att exportera. 

Landet står nu vid ett vägskäl. Att 
få stopp på korruptionen, stärka rätts-
väsendet, återuppbygga landets infra-
struktur och sjukvård torde vara prio-
riterade områden. Med EU i ryggen och 
ett vänligt sinnat Rumänien, ser landet 
ut att kunna vända en nedåtgående spi-
ral och därigenom få landet på fötter. 
Men för att uppnå detta krävs mod, 
styrka och uthållighet från landets nya 
president. Vi önskar henne lycka till och 
innesluter landet i våra förböner.



I Psaltarens tjugofemte kapitel utbris-
ter psalmisten: ”Alla Herrens vägar 
är nåd och sanning!”. Julen innebär 

att vi firar Jesu födelse och världens 
Frälsares inträde i den här världen. 
Det kristna budskapet om frälsning är 
ett budskap om nåd och sanning. Den 
ena utan att förta den andra. En nåd 
utan närvaro av sanning är bedräglig 
och skadar människan. En sådan nåd 
är en billig nåd. Och så det omvända. 
En sanning utan närvaro av nåd, förgör 
människan.  

När Gud ger sig tillkänna för Mose 
vid Sinai berg, förkunnar Gud för 
Mose vem han är: ”Herren! Herren! - 
en Gud, barmhärtig och nådig, sen till 
vrede och stor i nåd och sanning”. 
Nåden och sanningen är en del av Guds 
dna. Lika delar nåd och sanning.

Det sanningen gör, är att den sät-
ter en gräns för att nåden inte ska anta 
orimliga proportioner. För att nåden 

inte skall ”löpa amok”, finns sanning-
en där som en slags motvikt, så att nå-
den förblir rotad och proportionell.

I Johannes 14 står det om Jesus 
”Och Ordet blev kött och bodde bland 
oss, och vi såg hans härlighet, den 
härlighet som den Enfödde har från 
Fadern. Och han var full av nåd och 
sanning.”

Kyrkans budskap måste vila på san-
ning och nåd. I den sanning som befri-
ar människan möter vi också sanning-
en om oss själva. Men i denna sanning 
möter vi också den nåd som alltid står  
på den svage och utsattes sida.

Medias många gånger brutala be-
handling av människor som fallit, visar 
på en bristande insikt och förståelse av 
nådens innebörd. 

Gud är ytterst medveten människ-
ans synd; att hennes blick inte längre 
möter hans. Att hon sökt sig andra 
vägar för att dämpa den längtan som 

ropar i hennes bröst. Många så kall-
ade sanningar erbjuds människan idag.
Men det är inte vår egen, självupplevda 
sanning – utan Guds eviga sanning som 
sätter människan fri.

Vi kommer nu fira Jesu födelse och  
i och med det, förkunnar vi att det finns 
en sanning som befriar människan ut 
ur meningslösheten, där människan 
blir sedd, bekräftad och upprättad. En 
plats där människan inte får det hon 
förtjänar, utan där nåden räcks männ-
iskan, trots att hon inte gjort sig för-
tjänt av den. Nåden är Guds gåva till 
människan, men den måste förkunnas 
med sanningen som bärande 
grund.   

Familjen Nebesnii

Vid mitt senaste besök i Molda-
vien, sensommaren 2019, innan 
pandemin lamslog vår värld, be-

sökte jag Valeninas barn. Valentina var 
den kvinna som var svårt sjuk i cancer 
som vi försökte att hjälpa. Efter hennes 
bortgång, kändes det naturligt att stötta 
hennes barn. Vi skickade bland annat 
pengar till frisörutrustning för Nastea, 
som hade kommit in på frisörprogram-
met. Vi har också hjälp familjen med 
kostnaderna för att bygga ett badrum 
och installera varmvatten i huset. Nastea 
bor numer tillsammans med sin pojkvän 
i Balti, några mil från Glodeni, där också 
hennes skola finns. Det går bra för henne 
i skolan och hon är en av klassens bästa 
elever. Hon har uppmärksammats med 
flera diplom.

Hennes yngre syster, Snezhana, bor 
kvar i sin mammas hus tillsammans 
med sin pojkvän och bror Vova. Under 
förra året blev hon gravid och har nu 
fött en liten dotter. I november i år gifte 
hon sig med sin Victor. Victor arbetar 
på samma företag som Ivan. För någ-
ra dagar sedan skickade vi en kartong 
med babykläder till familjen.

Ivan Nebesnii, som blev barnens 
adoptivppappa efter att Valentina gick 
bort, har hittat kärleken och gift sig 
med sin Oxana. De har bosatt sig några 
mil utanför Balti. 

Livet går vidare och barnen verkar, 
efter omständigheterna, ha det bra. 
Ivans insats efter att Valenia gick bort, 
har haft stor betydelse för barnen. 

Syskonen Nastea, Vova och Snezhana.

Snezhana med sin make 
Victor efter att de gift sig.Ivan och Oxana.

Bara några dagar gammal.



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

Julpaket till Moldavien

(Julpaket)

Familjen Banete

Arbetet med Rebecas hus går 
framåt. I skrivande stund har 
vi skickat ca 50 000 kronor 

för att bland annat täcka kostnaderna 
för installation av vedpanna, tank och 
installation på hela första våningen. En 
stor laddning ved har också köpts in 
som skall täcka den här vinterns behov.

Arbete pågår fortfarande med att 
ansluta huset till elnätet, likaså att dra 
fram vatten till huset. Så länge huset 
inte har el, är det svårt att komma vida-
re i arbetet. Mycket byråkrati försvårar 
och försenar detta arbete. Även pan-
demin sätter käppar i hjulet. Men vi 
hoppas och beder att detta arbete snart 
skall vara avklarat. Att sedan få värme 
i huset går snabbt, då värmeinstallatio-
nen redan är klar.

Nästa steg är att göra i ordning bad-
rum, kök och ett av barnens rum. Att 
färdigställa hela undervåningen vore 
fantastiskt om vi kunde genomföra. 
I nuläget bor familjen i ett rum som 
värms upp med en liten provisorisk 
värmekälla. 

Det har varit så roligt att se det oer-
hört fina gensvar som vi fått efter att vi 
först skrev om familjen. Inte bara ge-
nom FTM har hjälpen kommit. Många 
i Rebecas närhet har hjälp till. De före-
tag som anlitats för att utföra arbetet 
har halverat kostnaden för det arbete 
de utfört. Som du kan se på bilderna så 
har huset nu fått en fin gul färg, vilket 
är oerhört glädjande. 

Naturligtvis återstår det ännu en hel 
del arbete. Hela övervåningen återstår 
att göra iordning. Men nu lägger vi all 
kraft på att försöka färdigställa hela 
det nedre våningsplanet.

Allt eftersom arbetet går framåt, 
kommer vi att skriva om det här. 

Julen står nu för dörren och vi kom-
mer se till så att familjen kommer kun-
na fira en fin jul. Både mat och paket är 
säkrade inför julens ankomst. Barnen 
kommer att få julklappar, precis som 
det ska vara. Vi är så oerhört tacksam-
ma till alla som hörsammat familjens 
situation och att vi genom de gåvor 
som kommit in, kunnat hjälpa familjen 
till ett bättre liv. 

Precis innan detta brev gick i tryck 
förmedlade vi ytterligare 50 000 kro-
nor, som kommer gå till inköp av vit-
varor och installation av värmesystem 
på ovanvåningen. 

Del av den ved som köpts, vilket säkrar 
vinterns värmebehov.

En värmepanna samt accumulatortank av 
god kvalite har installerats.

De fyra syskonen leker tillsammans i husets 
enda uppvärmda rum.

Vi återkommer med information 
omkring detta arbete efter årsskiftet. 
Än en gång tack för din insats!



Telefon: 0140-31 13 21, info@ftm-mission.org, www.ftm-mission.org, Bankgiro Sverige: 233-2393, Postgiro Finland: FI16 8000 1070 595781
www.facebook.com/ftm.mission                          123 419 3561

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.MIN RESA - Från busfrö till missionär

Vi vill påminna dig som läser våra nyhetsbrev om att 
Oliver Lindbergs bok fortfarande finns att köpa. Boken 
handlar om Olivers uppväxt och hur Gud kallade honom 
till tjänst. 

189:- /inkl porto
Vid eventuell beställning, ring 0140-31 13 21 eller 
maila info@ftm-mission.org

FTM-Mission kan erbjuda dig 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

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 denna mnad, vill vi rikta uppmärksam-
heten 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!


