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Nyhetsbrev från                

Oktober är i naturen färgskift-
ningarnas månad, när natu-
ren bjuder på en sprakande 

färguppvisning. Gud har verkligen 
ordnat det på ett så fantastiskt sätt. 
Naturen går nu in i vila och återhämt-
ning. Men vi vet att dagen kommer 
då allt skall väckas till liv på nytt. Det 
är naturens uppståndelse, då livet åter 
börjar att spira. På mer än ett sätt 
liknar detta våra egna liv. Också vi 
går igenom olika perioder då livets 
olika faser efterlikar naturens. Livet 
kan precis som naturen gå i träda, 
verka dött. Men uppståndelsens 
morgon kommer, då allt som verkat 
dött väcks till liv.
Vi gläds också med våra olika samar-
betspartners som arbetar för evange-
liet och människors frälsning. 

Det är också intressant att se hur 
arbetet i Moldavien nu bär frukt. 
Pandemin har väckt människors 
längtan efter gemenskap och tillhö-
righet. Under det gångna året har vi 
fått besöka ganska många nya hus-
håll, vilket ökat intresset för försam-
lingen. Familjer som på olika sätt 
drabbats av pandemin har fått hjälp. 
Detta avspeglas också i att försam-
lingen fått hålla dopförrättning, vil-
ket skedde helt nyligen. Läs mer om 
detta i artikeln här intill.

Romernas situation har ock-
så försämrats under pandemin. De 
allra flesta som hade arbete i andra 
europiska länder har fått återvän-
da hem till arbetslöshet. Detta har 
vi skrivit om i tidigare brev. En or-
ganisation som uteslutande arbetar 
bland romerna är Löftenas Barn 
som leds av Sami Mitra. Tag del av 
hans hälsning i detta nyhetsbrev. Vi 
gör också en insamling till förmån 
för detta arbete denna månad. Beho-
ven är stora även här. Tack också för 
ditt stöd till de övriga projekten som 
vi står med i. Din insats är värdefull 
för oss och för dem som direkt be-
rörs av de insatser vi kan göra med 
de insamlade medlen. Guds rika väl-
signelse över dig önskar vi!

Stor glädje då fyra döptes

En av dem som lät döpa sig var pastor Igors son David. Så gläd-
jande att se att församlingen växer.

Glädjen visste inga gränser när 
pastor Igor denna gång fick 
döpa sin egen son David. Det 

är speciellt och högtidligt varje gång det 
hålls dop, men att  som pastor få döpa 
någon ur sin egen familj är speciellt. 

På samma sätt är det i himlen, när 
Guds rike utbreds. Gud gläds med oss 
när vi överlåter vårt liv i hans händer. 
Ingen glädje är större än denna. Dopet 
är ju det synliga vittnesbördet om att 
det liv man levde nu begravs, för att se-
dan uppstå tillsammans med Krisus. Vi 
gläds med pastor Igor när han skriver:

Dopgudstjänster är alltid en stor 
glädjekälla för församlingen i 
Glodeni. Vi tackar Gud för hans 
godhet. Detta år har inte varit ett 
exeptionellt år, men vi har fått 
döpa fyra personer. Så den åttonde 
augusti hölls dopförrättning i 
församlingen. Gud har fört en 
familj till oss. Broder Oleg och 
hans fru Maria, bestämde sig för 
att döpa sig. Oleg är en duktig 
sångare som sjungit på bröllop 
runt om i världen. Nu sjunger han 
till Herrens ära, här i församlingen. 
En annan broder har också valt 
att låta döpa sig, hans namn är 
Valeriu. Sen hade jag förmånen att 

få döpa min egen son David. Min 
glädje visste inga gränser!

Församlingen fortsätter nu 
att tacka Gud för hans godhet. 
Gud stannade inte vid dessa fyra, 
utan han har sänt ytterligare en 
familj. Det är broder Vitalic, 
som tillsammans med sin fru, 
nu bett syndernas förlåtelse till 
frälsning. Även broder Vitalic 
är en duktig sångare som även 
sjunger tillsammans med sin fru. 
Gud är god!
  Er broder Igor 

Det är lika fantastiskt varje gång Gud 
rör vid människors hjärtan och de ger 
sig tillkänna mitt i Guds församling. Det 
är, i länder med en ortodox kyrka som 
på många sätt präglar människors liv, 
ingen enkel sak att bryta med  en kyrka 
som har många starka traditioner. Men 
Guds kärlek är det som tillslut drar 
människor till sig. Vi gläds med Igor 
över de människor som kommer till tro 
och som finner sitt andliga hem i denna 
församling.



Löftenas Barn har barnen i fokus

Man brukar ibland säga att bar-
nen är ett lands framtid. Om 
man inte skapar goda förut-

sättningar för ett barns uppväxt, kan 
det skapa oreda längre fram i barnens 
liv. Idag finns det uppskattningsvis ca 
400 miljoner övergivna barn i världen. 
En siffra så enorm att den inte går att 
omfamna. Gud vill alltid barnens bästa. 
Bibeln säger att barnen tillhör Guds 
rike. Detta perspektiv är viktigt, då vi 
ger oss i kast med att hjälpa ”de minsta 
ibland oss”. 

Löftenas Barn, så heter organisatio-
nen som vi har samarbetat med i många 
år. De arbetar uteslutande ”bland de 
minsta” och mest utsatta barnen i hela 
Europa - de romska barnen och deras 
familjer. 

De barn som kommer dit är i de 
flesta fall inte övergivna, även om det 
också förekommer. Men de tillhör en 
grupp av människor, romer som de all-
ra flesta länderna i Europa önskar att 
skjuta ifrån sig.

Det finns romer utspridda i de flesta 
länder i Europa. Därför är det inte ett 
enskilt lands ”problem”, utan romer-
nas sak är Europas sak. 

Det arbete som Löftenas Barn gör 
är helt avgörande för att dessa barn 
inte skall sluta gå i den kommuna-
la skolan, vilket ofta händer då deras 
föräldrar inte kan hjälpa dem med de-
ras läxor, då många varken kan läsa, 
skriva eller räkna. Löftenas Barn hjäl-
per barnen med deras läxor, för att de 
inte skall hoppa av skolan. Vid sidan av 
evangeliet är utbildning den enda fram-
komliga och verkligt fungerande vägen 
ut ur fattigdom och utanförskap. 

Pandemin har varit särskilt svår för 
dessa barn, då undervisningen flyttat 
ut på internet. Få av familjerna äger 
en dator och har därför svårt att följa 
med i undervisningen. Även för Löfte- 
nas Barn har detta inneburit stora ut-
maningar, då man för närvarande bara 
har fyra datorer som klarar att köra 
den plattform som krävs för att kunna 
delta i undervisningen. Sami skriver:

Skolorna har nu öppnat för 
terminen. I samband med det 
gjorde vi en distribution av olika 
saker barnen behöver för sin 
skolgång. 

Varje barn fick ett par skor, 
sportkläder, en ryggsäck samt 
några andra saker till skolan. 
Naturligtvis behöver de fler saker 
än det vi kan erbjuda. Sammanlagt 

var det 50 barn som fick dessa 
saker, 35 från Oradea och 15 från 
Cheriu. Sammanlagt kostade allt 
ca 10 000 kronor. Vi har 14 barn 
från Cheriu som går i skolan i 
Oradea. Men vår minibuss kan inte 
ta alla samtidigt, så vi betalar för 
dem att kunna ta bussen till skolan. 
Vi samlade barnen framför bussen, 
vilket ni kan se på bilden.

Pandemin är fortfarande stark 
och vi väntar nu att den fjärde 
vågen skall komma inom ett 
par veckor. Det innebär stora 
utmaningar, inte minst eftersom 
vi saknar datorer till alla barnen. 
Vi saknar också ved inför vintern. 
Inget av dessa problem går i 
nuläget att lösa.

       Sami

Löftenas Barn gör, med ganska små 
medel, ett fantastiskt arbete. Vi känner 
med romerna och den generation som nu 
växer upp, att deras utanförskap måste 

brytas. Att gå i skolan är därför det enda 
som kan bryta detta utanförskap. 

Att möjliggöra för dessa barn att 
få gå kvar i skolan är helt avgöran-
de för deras framtid. Utan en fullgod 
skolgång kommer deras utanförskap 
att fortsätta i ännu en generation, där 
analfabetism står i vägen för deras inte-
grering i samhället. Det är därför det är 
så viktigt att stötta organisationer som 
Löftenas Barn. De utgör en viktig pus-
selbit i att hålla barnen kvar i skolan. 
Många föräldrar är varken läs- eller 
skrivkunninga och därför inte klarar av 
att stötta dem i deras skolgång.

Den här månaden vill vi därför göra 
ett upprop för att denna verksamhet 
skall få fortsätta. De behöver hjälp med 
ved inför vintern, samt extra medel för 
att kunna hålla verksamheten igång. 
Pandemin har också påverkar organi-
sationens ekonomi, varför vi vill för-
söka ge ett extra bidrag. Tack för ditt 
stöd!

Inför skolstarten har ett 50-tal barn 
fått en ryggsäck med nödvändiga 

saker. Skor har också köpts in för att 
bättre klara vintern.

En av de grupper 
som får skjuts in till 
skolan i Oradea.



 

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

Ved och extra stöd.

Växthusen

Vi fick en hälsning från Eugene som 
driver växthusen i Moldavien. Idag 
drivs växthusen av en medlem i för-
samlingen, som delvis har detta som 
en del i att kunna försörja sin familj. 
Men projektet bidrar också till att 
lindra och hjälpa fattiga familjer. 
Eugene är tydlig med att säga att 
detta arbete är Herrens verk. Han 
vill välsigna de som är sämre lottade 
än han själv. Därför går en del av 
skörden till att stötta fattiga familjer. 
Årets skörd har bland annat givit 250 
kg gurka och 150 kg tomater, samt 
en hel del annat.

Den bördiga jorden ger en fin skörd.

Familjelycka

Anastasia Babalau, äldsta dotter till  
Valentina, den cancersjuka kvinnan  vi 
tidigare hjälpte, har fött sitt första barn, 
en liten flicka.  Vi önskar dem Guds rika 
välsignelse.

Ion och Anastasia Babalau.

Fem bröd (och två fiskar) var allt 
Jesus hade för att mätta hungern 
hos de människor som samlats. 

Antalet var 5000 män. Siffran spelar 
kanske mindre roll, det är Jesu sätt att 
hantera situationen som är intressant.

Det första Jesus ber folket att göra 
är att sätta sig ner. Varför var detta 
viktigt? Kanske finns det en djupare 
tanke med att folket fick sätta sig ner. 
Vårt kroppsspråk säger mycket om hur 
vår attityd och inre hållning är. I det 
engelska språket finns ett uttryck som 
speglar detta på ett bra sätt, ”position 
before provision”, att vår ”position”, 
i yttre som inre mening, banar väg för 
Guds provision. 

Den här observationen är inte ovid-
kommande när det kommer till bröd-
projektet i Moldavien. Genom åren har 
vi fått se hur människors attityd för-
ändras, mycket tackvare det bröd som 
församlingen delar ut. Detta projekt 
startades redan 2002, FTM-Mission 
har funnits med sedan 2010.

Under dessa år har många, många 
människor fått ta del av detta bröd, 
människor som annars skulle fått gå 
hungriga. Detta bröd har också varit 
bärare av livets evangelium. Ett evang-
elium som såg deras nöd och som sva-
rade mot detta behov. Något som ti-
digare aldrig skett. Många levde utan 
hopp, i hopplöshet och själsligt mörker. 
Mer eller mindre utlämnade åt sitt öde.

Det här var vad Jesus också såg 
när han mättade människorna som 
hade slagit sig ner på gräset. Det var 
människor med behov av allehanda 
slag. Hungern var kanske det främsta.

Jesus och de fem bröden

Det vi kallar för mission, det som 
är Guds världsvida kyrkas största kal-
lelse; att möta människors behov, inne-
bär att vi försöker förstå människors 
problemet och sedan kommer med en 
lösning. Jesus förstod att människorna 
var hungriga och han fann en lösning. 

Det var det här som gjorde att pro-
jektet ”Ett bröd om dagen” kom igång. 
De första som fick ta emot bröd var i 
form av pajer som bakades till synska-
dade och blinda på ett boende. Däref-
ter, allt eftersom behoven växte, växte 
också projektets omfattning.

Vi har under åren sett hur Gud har 
välsignat detta projekt. Hur människ-
ors attityd har förändrats. Hur hårda 
hjärtan förvandlats till mjuka formba-
ra hjärtan. Hur evangeliet förvandlat 
människor inifrån och ut. Hur alkoho-
lens grepp har brutits, hur människor 
funnit en tro som mötte inte bara deras 
behov, utan också andras. Hur brödet 
de fått delats mellan grannar. Detta 
bröd har i grunden förvandlat ett helt 
samhälle. Från att en gång ha varit en 
föraktad kyrka, som människor gjort 
sig lustiga över, möts man idag med re-
spekt. Jesus säger: ”Jag är livets bröd”. 
Vi har funnit detta vara för sant, både 
i andlig och lekamlig bemärkelse. För-
samlingen har rört sig från pereferi till 
centrum, både i tanke och hjärta, hos 
många människor.
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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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Det arbete som görs hos Löftenas Barn är ange-
läget och viktigt. Däför vill vi den här månaden 
göra en insamling för att deras arbete skall 
kunna fortsätta. Inför vintern är uppvärmning 
viktig, men kostsam. En förutsättning för att 
kunna arbeta. Likaså att kunna bistå barnen i 
deras skolgång. Detta kräver stora resurser. Vi 
tar tacksamt emot din gåva via Swish 123 419 
3561 eller via PG 233-2393. Tack!

Arbetet bidrar till barnens 
utveckling och lärande.


