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Situationen allt svårare i Moldavien

Landet Moldavien är allt mer pres-
sat både på grund av pandemin 
men också på grund av världslä-

get och landets egna inre angelägenheter. 
Med en ny regering och siktet inställt på 
ett EU-medlemskap har landet en lång 
väg kvar till ett normaliserat läge. Den 
moldaviska staten har en skuld till det 
ryska gasföretaget Gazprom på 715 milj 
kronor som skulle betalats i november 
och ett budgetunderskott på 7 billioner 
svenska kronor. Landet  har därför svårt 
att klara sina ekonomiska åtaganden. 
Gasskulden är en komplicerad historia, 
som även införlivar Transnistrien som 
står för merparten av denna obetalda 
skuld. Mitt i allt detta hamnar den lilla 
människan. Där priserna på dagligva-
ror och den så viktiga naturgasen, som 
används till både uppvärmning av hus 
och till matlagning, blir allt dyrare. Igor 
skriver:

När priserna ökar, då söker de 
fattiga efter sanningen. Vi lever i en 
värld full av kaos och besvikelser. 
Människor litar inte på någon. Allt 
det som människor en gång litade 
på blir illusioner. 

Nu när allt blir dyrare: naturgas, 
drivmedel, elektricitet, mat och 
dagligvaror, sätter de fattiga i 
samhället sitt hopp till Gud. Som 
ett resultat av detta kommer allt 
fler människor till församlingen 

för att få bröd och matpaket. De 
sociala projekt vi driver blir allt 
viktigare. 

Vi närmar oss nu vintern och 
många människor har ingenting 
att äta. Många saknar det allra 
nödvändigaste.

Låga pensioner och höga priser 
skapar en osäker situation för 
många gamla. Därför kommer 
många i sin förtvivlan till för-
samlingen i hopp om att få höra 
några ord av uppmuntran och få 
del av det bröd vi delar ut. 

Vi tackar Gud för att detta 
bröd gör så att människor inte 
svälter och Guds ord hjälper dem 
att närma sig Gud. Må Herren 
ha förbarmande över alla fattiga, 
föräldralösa och änkor i vårt 
samhälle.
   Med kärlek
   pastor Igor

De farhågor vi tidigare skrivit om verkar 
nu vara en verklighet. Pandemin har 
medfört att hjälpbehovet bara ökar  i 
styrka. Allt fler människor söker sig till 
församlingen med sina behov. Det är i 
allra högsta grad en existentiell nöd, som 
också har en andlig dimension. Låt oss 
fortsätta att stå med församlingen i de-
ras viktiga arbete. Din gåva betyder att 
arbetet kan fortsätta i tider när behoven 
ökar. Tack för ditt engagemang!

Mannen är förlamad från midjan och ligger det mesta av sin tid i denna säng. Han vårdas av sin 
fru som för ett par år sedan drabbades av cancer. Makarna får regelbunder besök av pastor Igor.

Tänk att vi nått fram till årets 
sista nyhesbrev. Ett helt år 
har passerat och det är ett 

lika märkligt år som det förra. Den 
pandemi vi hoppades skulle vara 
borta eller kraftigt försvagad, forta-
sätter sina härjningar i Europa och i 
världen. Framförallt Rumänien har 
drabbats mycket hårt den senaste ti-
den. Sjukhusen är överbelastade med 
covid-patienter och situationen har 
därför eskalerat bortom kontroll. Så 
länge situationen är så här svår, är 
det inte visligt att besöka dessa län-
der. Antalet vaccinerade behöver öka 
för att det skall kännas någorlunda 
tryggt att resa. 

Det är naturligtvis en sorg att 
inte kunna besöka missionsfältet, 
men Gud har bevarat oss och vi kan 
fortfarande utföra det arbete vi är 
kallade till att göra. Bed gärna för 
dessa båda länder att Gud skall be-
skydda och bevara. Läs vidare om 
situationen i Moldavien i artikeln 
här intill.

I ytterligare en hälsning berättar 
vi om arbetet med pastorsutbild-
ningen Asist. Detta viktiga arbete 
som önskar stärka lekmannapsto-
rernas roll. 

Undertecknad har också delat 
några tankar omkring advent. Du 
hittar den på nästa uppslag.

Också denna månad samlar vi 
in pengar till förmån för julpaketen 
i Moldavien. 

Vi vill rikta ett stort tack till er 
alla som under året som gått stöttat 
arbetet genom förbön och gåvor. Vi 
känner stor tacksamhet till Gud för 
det vi under året kunnat uträtta i 
Guds rike. Många, både unga och 
gamla har nåtts av evangelium tack 
vare ditt och många andras trogna 
stöd. Nu blickar vi framåt emot ett 
nytt år, då vår bön är att pandemin 
skall mildras så att vi under säkra-
re former kan återuppta resandet 
igen.  På återhörande! Med önskan 
om en...

God Jul och ett Gott Nytt År!



 Nu har hon flyttat in!

Mariana är lycklig och tacksam 
för sitt nya hem.

Tidigare i år skrev vi om Mariana, den 
romska kvinnan som blev utslängd ifrån 
sitt eget hem av sin egen familj. Mitt un-
der ”brinnande” pandemi blev hon alltså 
hemlös. 
Genom pastor Popa nåddes vi om nyheten 
om hennes situation. Också frågan om vi 
kunde hjälpa till att bekosta hennes nya 
bostad. Ett litet hus med ett rum som nu 
står färdigt inför vintern. 
Mariana säger i en hälsning till oss att hon 
är glad och tacksam över den hjälp som hon 
fått av oss, och andra människor. Hon säger 

att hennes nya hem överstiger hennes 
förväntningar. Hon hade inte tro för att 
det skulle vara klart till vintern. Men 
nu har huset invigts med tillhörande 
välsignelse av pastorerna. 
Vi riktar ett tack till dig som varit med 
och gett pengar till vårt arbete bland ro-
merna. Det är så värmande att se att det 
går att göra skillnad för ett folkslag som 
lever i samhällets marginal. Evangeliet 
förmår upprätta den svage och ge styrka 
och kraft för ett liv med Jesus i centrum.

Adventstid. Vi har lämnat no-
vember, årets mörkaste månad, 
bakom oss. Mörkret har fått 

vika undan för adventsljuset.
När den här texten skrivs har vi pre-

cis tänt det första ljuset. Vi väntar Jesu 
ankomst. Att Jesus, som är den här 
världens ljus, skall födas in i den här 
världen, för att sedan dela våra livsvill-
kor. Jesus är den här världens hopp, det 
ljus som lyser i mörkret. 

Ibland brukar jag lyssna på Leonard 
Cohen, den välkände sångaren och po-
eten, som gick bort i november 2016. 
Han har med sina texter fångat och be-
rört en hel värld. Leonard var av judisk 
härkomst och hans judiska rötter kom 
också till uttryck genom hans poetiska 
texter. Där förkunnade han om den 
tro som blivit hans. På skivan Future, 
sjunger Leonard med sin mörka raspi-
ga röst i sången Anthem: ”There is a 
crack in everything, that’s how the light 
gets in” - ”Det finns en spricka i allting, 
det är så ljuset kommer in”. 

Skivan kom ut 1992 och samma år 
gjorde Leonard ett sällsynt uttalande 
om just denna text. Han sa: »Ingen-
ting är perfekt, inte ditt äktenskap, ditt 
arbete, din kärlek till Gud eller till din 
familj eller ditt land. Det finns sprickor 
i allting: både fysiskt och mentalt. Men 
det är där ljuset kommer in och det 
är där uppståndelsen finns.« Dessa nu 
bevingade ord har blivit juvelen i Leo-
nards musikaliska och poetiska krona.

Ljusets och väntans tid
Att i adventstid ägna någon minut åt 
temat ljus och mörket känns inte helt 

främmande. Det finns någonting i dessa 
rader som genljuder med oss människor. 
Det är inte de perfekta människorna som 
Jesus kom för att upprätta. Han kom för 
att hela de sjuka, för att ingjuta hopp i de 
förlorade. Han kom för att uppmuntra 
de modfällda. Jesus Kristus är den här 
brustna världens hopp. Hos ingen annan 
finns sann frälsning och upprättelse.

Det vilar en djup mänsklig insikt 
bakom Leonards ord. Både vår tillvaro 
och i oss människor finns det sprick-
or. Ingen människa, förutom Jesus är 
fullkomlig, ingen värld är fullkomlig, 
förutom den himmelska. Alla bär vi på 
brister, sprickor som blottlägger våra 
olika svagheter och tillkortakomman-
den. Men det är i dessa sprickor som 
livet blir synliggjort. Det är i dessa ex-
istentiella sprickor som evangeliet hit-
tar sin kraft. Där bor upprättelse och 
frihet.

Det sanna ljuset
I inledningen av Johannes evangelium 
skriver aposteln om det ljus som skulle 
komma in i världen. Om det ljus som 
lyser i mörkret, som mörkret inte över-
vunnit. ”I honom var liv, och livet var 
människornas ljus. Och ljuset lyser i 
mörkret, och mörkret har inte över-
vunnit det.”

Apostelns ord vittnar om Jesu an-
komst i den här världen. Om ett ljus 
som inte kan övervinnas, som inget 
mörker kan rå på. 

Det här bildspråket kan också 
fungera på våra egna liv. I ti-
der då vi upplever själs-
ligt mörker. Då allt 
förefaller vara svart. 
Om vi då ställer oss  
i ett mörkt rum, som 
till en början verkar 

helt tillslutet, dit inget ljus tycks nå, ska 
vi, om vi för en stund uthärdar i mörk-
ret, märka att det inte är helt mörkt. 
Det finns sprickor även i det kompak-
taste mörker. Det är där ljuset sipp-
rar in. Det är där livet byter riktning, 
och vårt liv möter en ny uppståndelse. 
Det är en trösterik tanke, att mitt i det 
kompaktaste mörker, sipprar det in ljus 
genom sprickona. 

Guds nåd
I de två föregående versraderna i sången 
Anthem sjunger Leonard: ”Ring the 
bells that still can ring. Forget your 
perfect offering.” - ”Ring i de klockor 
som fortfarande kan ringa. Glöm din 
perfekta offergåva”. 

När julens klockor ringer in sitt 
budskap om fred och frihet, påminner 
profeten Hosea oss med följande ord: 
”För jag har min glädje i kärlek och 
inte i offer”. Det är tackvare Guds nåd 
vi lever och är till. När vi tänder ett ljus 
i Advent, gör vi det med insikten att vår 
Frälsare kommer till oss i ringhet, och 
genom vår ofullkomlighet skall världen 
frälsas. Inte genom perfektion, utan ge-
nom sprickorna i våra liv, blir vårt liv 
till ett vittnesbörd; där Guds ljus kan 
skina fram. Det ljus som inte mörkret 
kan övervinna.



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

Julpaket till Moldavien

ASIST arbete fortsätter

Arbetet med att utbilda lekman-
napastorer fortsätter. Men det är 
under ganska knappa ekonomiska 

förhållanden som man valt att fortsätta 
detta arbete. Pandemin slår fortfarande 
hårt mot Rumänien och den fjärde vågen 
slår betydligt hårdare än de tidigare. Med 
låga vaccinationstal fram tills helt nyligen, 
har alla sjukhus fyllts med covidpatienter. 
Nationen har bett EU om hjälp för att 
klara att hantera situationen med alla som 
insjuknat. Mitt i denna svåra situation, så 
finns det en hunger efter att nå människor 
med evangelium. Det har också väckts en 
andlig hunger hos människor, som i spåren 
av pandemin söker en djupare mening 
med sitt liv.

Men också Asist har drabbats av pa-
demins effekter. Färre studenter har råd 
att delta, eftersom många förlorat sin 
inkomst och därför inte kan betala sin 
studieavgift. 

I dagarna har vi förmedlat en gåva på 

ca 5 000 kronor till stöd för detta vikti-
ga och betydelsefulla arbete. 

Guds rike är i stort behov av 
människor som kan bärga den skörd 
som är mogen. Utan dessa arbetare så 
kan skörden av människor gå förlorad.  
Därför är det arbete Asist nu gör så 
betydelsefullt, eftersom det skickliggör 
dessa pastorer att bättre förstå Guds 
ord, att bättre förkunna evangeliet för 
människor de vill nå med evangeliet.
Mircea skriver föjande om arbetet:

Vi gläds åt det goda antalet 
studenter som dessa dagar deltar 
i vårt ASIST-program. Över 40 
personer som är involverade i 
ledande positioner, som tjänar 
församlingarna i nordvästra 
området, är här idag för att utrustas 
och växa i sin tro och tjänst.

Vi är så välsignade att se dem 
hungriga och törstiga efter Ordet!

Som jag sa till er i ett tidigare 
samtal, är jag fortfarande ledsen 
för de få studenter som inte kunde 
närvara, på grund av de för höga 
kostnaderna och svårigheterna 
med utgifter. Gud är trofast!

  Mircea Ardelean
  Ledare Asist

Vi känner starkt för detta arbete. Vår 
bön är att vi skall kunna stötta på ett 
sådant sätt att de kan gå stärkta ur pan-
demin. Utbildning av pastorer har varit 
och är en viktig del i FTM-Missions ar-
bete och vision. Som många av er känner 
till har vi under många år både stöttat 
pastorer och medverkat till att många 
pastorskonferenser hållits i länderna i 
Östeuropa. Genom Asist har vi en fin 
möjlighet att fortsätta denna vision.

Guds rike är i skriande behov av att 
det finns arbetare som är villiga att ar-
beta med den skörd som står mogen.

Pandemin har inneburit nya möjlig-
heter för evangeliet. Människor söker 
efter en trygghet i tillvaron. En säker 
hamn till vilken de kan gå. Guds för-
samling är den platsen. Låt oss inte för-
summa denna möjlighet. Bed för detta 
arbete och önskar du också ge en gåva 
är den välkommen. Märk din gåva 
”Asist”, så går den oavkortat till detta 
viktiga arbete. Tack för din insats!

Glädjande att se så många unga pastorer och andliga ledare delta i utbildningen.
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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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Den perfekta julklappen! 
Ge bort ett gåvobevis till 
släkt och vänner. Genom gå-
vobevisn stödjer du samtidigt 
något av missionens olika 
projekt. Beloppet är valfritt. 
Men värdet på ett matpaket 
till Moldavien ligger på 300 
kronor. Beställ via vår hemsida. 
Välj Sätt att stödja oss och sedan  
gåvobevis alt, ring eller maila. Tack!

Efter ett år med extra många prövningar, väntar 
en jul också i Moldavien. Låt oss göra denna jul 
till en minnesvärd högtid för våra vänner i Molda-
vien. Tillsammans kan vi förmedla budskapet om 
en frälsare som bjuder in till gemenskap och vär-
me, både i hemmen och i församlingen. Ett paket 
kostar 250 kronor per familj och 100 kronor per 
barn. Vi tar tacksamt emot din gåva via Swish 123 
419 3561 eller via vårt BG 233-2393. Märk din 
gåva”Julpaket till Moldavien” Tack!

En kvinna får ta emot ett mat-
paket av pastor Igor.


