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Nyhetsbrev från                

För några dagar sedan lyssnade 
jag till ett samtal som berörde 
ett av trons mysterium - bönen. 

Detta väckte flera tankar om just 
bönen. Att bedja är varje troende 
människas kallelse. Vetskapen om att 
någon bedjer för oss är en av livets 
största förmåner. 

Bön är inte en aktivitet, utan en 
livshållning. Något som vi kan göra 
oavsett vad vi för tillfället sysslar 
med. I Höga Visan 5:2 kan vi läsa: 
”Jag sover, men mitt hjärta är vaket”, 
en vacker beskrivning av Andens 
verk i oss. Allt emellanåt händer det 
att jag väcks ur min nattsömn. När så 
sker, brukar jag bida stilla för att se 
om den helige Ande manar till något 
speciellt. Med någon natts mellan-
rum hände detta mig helt nyligen. Vid 
varje tillfälle, samma maning om att 
bedja för en specifik situation. Vid en 
senare kontakt med personen ifråga, 
visade det sig att det fanns ett stort 
bönebehov. Även om jag inte känner 
alla detaljer, så var Guds Ande mig 
nära och genom förbönen kunde den 
Helige Ande verka.

Gud verkar i oss medan vi sover 
eller är vakna. Ibland väcks vi ur vår 
sömn, ofta för att bedja för någon 
som kommer till oss i tanken. Ibland 
kommer Guds Ande till oss under 
dagens möda. Oavsett vår egen situ-
ation, kan Guds Ande verka genom 
oss. Vilken förmån!

Det har nu gått ett helt åt sedan 
pandemin drog in över vår värld. Vi 
ser nu hur detta börjat påverka de 
allra svagaste och mest utsatta i de 
sammanhang vi finns med. Bland 
annat har romernas situation förvär-
rats. I det här brevet lyfter vi fram 
ett sådant hjälpbehov. Läs om pastor 
Laurentius vädjan i den hälsning han 
skickat till oss. 

Det är också glädjande att vi kun-
nat hjälpa Rebeca att få ordning på 
sitt hus och att det kan få bli en god 
hjälp för henne. Läs mer i brevet om 
vad som väntar. Med önskan om 
Guds rika välsignelse. Tack också för 
ditt stöd genom gåvor och förbön.

Det lilla samhället Batar ligger 
ca 40 minuters bilfärd utanför 
Oradea. Här bor några tusen 

innevånare. I Batar finns också en romsk 
bosättning, där det bor ett 50-tal famil-
jer som drabbats hårt av pandemin. För 
att försörja sig tog många daglönararbe-
ten. Detta är inte längre möjligt så länge 
pandemin pågår. Nu är alla hemma. 
Samtliga familjer lever på barnbidraget 
som är knappt 400 kronor per barn 
och månad. 

Vintern är allid en svår tid, speci-
ellt för de allra fattigaste familjerna. 
De krav som myndigheterna satt upp 
att bära ansiktsmask och hålla avstånd 
följs inte, eftersom man lever trångt 
och har svårt att få tag i ansiktsmasker. 
Som det ofta är, är bostäderna dåliga. 
Laurentiu skriver: 

”Gud lade på mitt hjärta att vi som 
församling här i Batar skulle dela 

En kvinna får ta emot hjälp från pastor Laurentiu 
som tjänar som pastor i församlingen i Batar.

de goda nyheterna och samtidigt 
dela ut matvaror. Vår önskan 
är att under  vintermånaderna, 
varje vecka, dela ut potatis och 
en kasse med baslivsmedel. Vi har 
redan påbörjat arbetet, men våra 
ekonomiska resurser räcker inte 
till. Vår bön är att denna hjälp 
skulle verka som ett frö i deras 
hjärtan och hjälpa dem att se den 
kärlek Gud har för dem.”

En matkasse och en säck potatis kostar 
250 kronor per familj och vecka. Det 
täcker det basala behovet för varje fa-
milj och kommer hålla den mest akuta 
hungern borta. Tack för att du står med 
oss i detta projekt.

För många handlar det om att klara dagens behov. Att leva enbart på barnbidraget är svårt, 
i synnerhet när familjerna ofta har många munnar att mätta.

De romska familjerna i Batar



Glädjefylld jul i Glodeni, Moldavien

Lagom till jul skickade vi pengar 
till arbetet i Moldavien att an-
vändas för inköp av julpaket till 

ett hundratal familjer. De flesta av dessa 
paket delades ut vid församlingens två 
gudstjänster som hölls omkring jul och 
nyår. Någon dag efter att förra månad-
ens nyhetsbrev lämnats till tryckeriet, 
fick vi hälsningen här nedanför från 
pastor Igor i Moldavien. 

Under de dryga 10 år vi varit verk-
samma i Moldavien har vi försökt att 
göra julen till en glädjefylld högtid 
också för de som har det allra tuffast. 
Många av de familjer som vi når har 
det svårt ekonomiskt. Det är ofta fa-
miljer som har många barn samt änkor 
som lever på sin mycket låga pension. 
För de allra flesta överstiger inte pensi-
onen 500 kronor i månaden. Den här 
julen var inte ett undantag. Pandemin 
har slagit hårt mot många familjer som 
redan innan pandemin kämpade för att 
få mat på bordet. Därför känns det ex-
tra fint att få göra den här satsningen 
varje år, men kanske än mer i år. Igor 
skriver följande hälsning till oss. 

År 2020 lämnade ett sorgligt 
avtryck i barnens hjärtan, utan 
glädje och avkoppling under 
sommaren. Många av dem vågade 
inte, på grund av pandemin, 
hoppas på en god jul med klappar.

Men vi tackar Herren och de som 
i tro sträckte ut en hjälpande hand 
och med stor glädje gav till barnen 
i Glodeni.

Den 25 december och den 7 
januari 2021 sprang barnen till 
kyrkan, glada över att få delta i 
ett julspel om Jesu födelse. Alla 
barnen blev så glada när de fick 
sin julklapp. Alla prisade Gud med 
glädje och ropade med hög röst, 
prisad vare Gud!

Efter barnen var det tid för alla 
fattiga i Glodeni att få njuta av en 
god jul, då alla fick ett matpaket 
med sig hem. Familjer som inte 
kom, besökte jag och min son och 
önskade dem en god jul. Den här 
vackra gesten fick hela staden att 
prata om vilken glädje detta hade 
skapat hos dem som fått ta emot 
ett paket.

Många människor och barn kom 
till kyrkans julprogram.

Må Gud prisas för glädjen och 
de goda nyheterna som Han 
förde till de fattiga, till änkor och 
föräldralösa barn i Glodeni.

 

Syskonen Stas, Mihai, Alexandra och Tatiana tackar Gud för det paket 
som de fått ta emot till jul. Deras mamma lät döpa sig förra året.

En av de personer som fick ett besök innan jul är Sve-
ta, som vi besökt många gånger. Han är förlamad och 
har legat i denna säng under alla de år vi besökt ho-
nom. Hans fru drabbades  ganska nyligen av cancer.

En grupp ungdomar som sjunger på gudstjänsten.

Vid juletid bjuder 
församlingen in till 
gudstjänst med både 
sång och musik. 
Därefter utdelning av 
julpaket.

En av familjerna som 
fick ett julpaket.

Vi tackar Gud för 
hans nåd över 
vår familj. Vi 

kommer från en 
fattig familj där 
det inte finns så 
mycket glädje, 
inga leksaker 

eller juklappar till 
jul.  Men nu har 

vi alla fyra fått en 
julgåva från Gud.

Med kärlek, pastor Igor



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

Hjälp till Romerna i Batar

(Julpaket)

Gudsrikets utbredning Familjen Banete

I dagarna fick vi ett mail ifrån pastor 
Florin Popa där han berättar att han nu, 
efter att helgerna är över, vill fortsätta 
arbetet med att få huset i ordning. Nu 
riktas arbetet in på husets ovanvåning.

Där finns ett badrum och två barn-
rum som inte har gjorts i ordning. Det 
saknas bland annat dörrar till samtliga 
rum och badrummet står helt ofärdigt. 
Detta blir nu vårt fokus. Därför har vi i 
dagarna skickat ner ytterligare pengar, 
så att detta arbete kan komma igång. 
Vi återkommer med information alltef-
tersom arbetet fortskrider.

Pastor Florin Popa
Vi vill lägga fram pastor Popa som ett 
böneämne. I sitt brev skriver han om sitt 
hälsotillstånd som försämrats den senas-
te tiden. Han har fått problem med sin 
andning (inte Covid-19). Han har fått en 
inflammation i näshålan och det behöver 
operaras, vilket kommer att göras nu i 
början av februari. Han lider också av 
kronisk smärta på grund av en kronisk 
njurstenssjukdom. Efter operationen 
kommer Florin gå in i en period av vila 
för att kunna återhämta sig.

Familjen Banete.

Det är så fantstiskt roligt att få se 
hur människor väljer att följa 
Jesus och låta döpa sig. Under 

det gångna året har det hållits dopför-
ättning i flera av de församlingar där de 
pastorer tjänar som vi samarbetar med 
eller understödjer ekonomiskt. 

En av de saker som känns angelägen 
och som är lite av ett ”kvitto” på en 
församlings andliga hälsa, är att titta 
på hur aktiv församlingen är att döpa 
människor som kommit till tro. När vi 
besöker Rumänien, blir jag ganska ofta 
inbjuden att vara med då församling-
ar håller dopförättning. Det är alltid 
lika tacksamt och roligt att få uppleva 
detta. Det är fest och glädjen tycks inte 
veta några gränser. Man firar verkligen 
och det känns både i anden och i hela 
kroppen att Guds rike blivit lite rikare. 

Pastor Laurentiu till vänster på bilden utanför Taborförsamlingen i Oradea. 

För de människor som blir frälsta 
och lämnar den Ortodoxa kyrkan och 
sedan låter döpa sig, är det ett stort steg 
att ta. Framförallt om man kommer till 
tro som aktivt Ortodox troende. Det 
finns mycket som är kontroverisellt 
och problematiskt ur en social kontext, 
där kanske en hel släkt tillhör den Or-
todoxa kyrkan. Det är ett högt pris 
som många betalar, då man tar klivet 
ut ur den andliga kontext man tidigare 
tillhört och genom dopets offentlighet 
tar ett tydligt ställningstagande. Men 
många är villiga att betala det pris det-
ta innebär, därför att man funnit en le-
vande tro som förvandlat deras liv. Det 
är detta som blir ett starkt vittnesbörd 
och som också berör människor i deras 
närhet. Vi tackar Gud för de människor 
som kommer till tro och låter döpa sig.
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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 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.

Testamenten
FTM-Mission står som tacksam mottagare av donatio-
ner 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.
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Den här månaden lyfter vi fram romernas 
situation och vädjar om ditt stöd till de romer 
som lever i Batar. Det är en hjälp som går fram 
och som gör skillnad. Din gåva gör skillnad i 
det sammanhang den ges. Gåvan sätts lämpli-
gen in på vårt BankGiro 233-2393 eller via vårt 
Swishnummer 123 419 3561. Märk ”Romer  i 
Batar”. Tack för din gåva! En man får ta emot matprodukter.


