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Vi ser ett ökande behov av mat-
paketens betydelse i Modavien. 
Tidigare gjorde församlingen ett 

mer uppsökande arbete. Idag, efter spå-
ren av pandemin och ett pågående krig 
i grannlandet Ukraina, söker sig allt fler 
människor till församlingen i hopp om att 
hitta hjälp. För ett par år sedan var det för 
att pastor Igor fick kännedom om någon 
som var i behov av hjälp. Idag, när detta 
projekt kanske är mer känt, söker många 
självmant upp pastor Igor.

Det är familjer som vi förut inte haft 
kontakt med, men som kanske förlorat 
en make eller maka under pandemin och 
som nu står utan försörjning. En tidiga-
re ganska välmående undre medelklass 
som nu fått mattan bortdragen under 
sina fötter. Naturligtvis är det också en 
hög andel äldre människor som har svårt 
att röra sig utanför sitt hem, som också 
får ta emot dessa paket. Hur vi än ser på 
saken, är hjälpbehovet nu ännu större. I 
hela regionen har matpriserna gått upp 
med flera tiotals procent. Många av va-
rorna är därför inte längre ett alternativ 
för många människor. Igor skriver:

Prisad vare Gud för dagligt bröd-
projektet i Glodeni. I en tid av 
kris, svält och stigande priser. 
Fattiga människor, föräldralösa 
barn och änkor kommer till kyrkan 
i hopp om att Gud ska lugna deras 

Många äldre med sviktande hälsa tar sig inte 
ur sin bostad, därför blir matpaketen ett viktigt 

tillskott för deras överlevnad.  

själar genom Guds Ord och ge 
dem bröd och mat. Nuförtiden, 
när allt blir dyrare i Moldavien, 
och löner och pensioner förblir 
desamma, har människor slut på 
mat. Allt fler människor lider av 
hunger och försöker överleva under 
dessa krisförhållanden. De fattiga 
i Glodeni skulle ha svultit ihjäl om 
det inte var för matpaketen.

Må Gud belöna alla som hjälper 
ekonomiskt att få bröd och mat 
i hemmen för behövande och 
lidande. Bara Gud inte glömmer 
oss, säger de föräldralösa och 
änkorna. Må Gud förbarma sig 
över alla fattiga som uthärdar 
hunger.
         Pastor Igor

I stort har det blivt som vi tidigare skrivit 
om, att efter pandemin  räknade vi med 
att hjälpbehovet skulle öka markant. 
Då visste vi inte om att Ukraina skulle 
invaderas, vilket förvärrade situatio-
nen ytterligare. Stöd oss gärna med ett 
regelbundet givande till matpaket, då 
hjälpbehovet är oerhört stort.

Mor och dotter tar emot ett matpaket.

Juli månad innebär lite sommar-
ledigt för oss. Så när detta brev 
når dig, vilar vi förmodligen i 

en hängmatta någonstans där solen 
skiner, mest troligt i vår sommarstuga. 
Det ska bli skönt med några veckors 
avkoppling, kanske lite renovering och 
kanske någon kortare hemesterresa.

Men det är samtidigt skönt att 
veta att arbetet ändå fortsätter på 
många platser runt om i Europa, där 
FTM-Mission finns representerat. 
Sommaren innebär ju läger och kon-
ferenser både för barn, ungdomar 
och vuxna.

I Moldavien arrangerar vi åter 
igen sommarkollo och läger för barn 
i alla åldrar. Vi räknar med att ca 200 
barn kommer att delta på olika sätt. 
Ett viktigt inslag i deras sommar som 
kommer prägla dem under lång tid 
framöver. 

Några ord om situationen med 
de ukrainska flyktingarna. Under 
våren, fram till den ortodoxa pås-
ken i Moldavien, har vi sammanlagt 
transporterat ca 1 000 flyktingar från 
den ukrainsk-moldaviska gränsen till 
andra sidan landet och gränsen mot 
Rumänien. Men efter påsk avtog 
flyktingströmmen helt, för att inte 
återkomma. Den har snarare vänt 
och människor återvänder nu i allt 
större omfattning. Arbetet i Polen 
med de ukrainska flyktingarna ser 
ungefär likadant ut. 

I skrivande stund arbetar vi med 
att köpa in ett fordon för att, via 
våra kontakter i Polen, kunna köra 
transporter av förnödenheter till en 
ukrainsk församling som vi vill försö-
ka hjälpa. Det innebär att transpor-
tera allehanda förnödenheter in till 
föramlingen, för vidare distribution i 
närområdet. Vi återkommer med yt-
terligare information omkring detta 
efter semestern. Det går fortfarande 
att ge till detta ändamål. Märk i så-
fall din gåva med ”Ukraina”. Mån-
adens projekt är annars sommarlä-
ger i Moldavien. Tack för din insats 
ekonomiskt och genom förbön. Det 
betyder oerhört mycket för oss! En 
fortsatt trevlig sommar önskar vi dig!



D
et hebreiska ordet chesed, 
återkommer i många olika 
sammanhang i den judiska 
Thoran. I Gamla Testamentet 

förekommer ordet inte mindre än i 248 
sammanhang, 127 av dessa i Psaltaren. 
Mer om vad ordet betyder kommer vi till 
alldeles strax. I Nya Testamentet finner 
vi dess grekiska motsvarighet, ordet 
eleos, vars främsta betydelse är ordet för 
nåd. Ordet förekommer inte mindre än 
197 gånger i Nya Testamentet. 

Detta lilla ord chesed utgör ett av de 
rikaste - och samtidigt mest svårdefi-
nierade och svåröversatta orden i hela 
Gamla Testamentet. Samtidigt som or-
det också är ett av Bibelns allra mest 
betydelsefulla ord. 

När vi ska försöka beskriva Guds 
olika karaktärsegenskaper kommer 
detta ord bli till stor hjälp. Ordet be-
skriver nämligen Guds kärlek, godhet, 
nåd, men också hans förbundslojalitet 
till sitt eget folk genom alla generatio-
ner. Men också så oändligt mycket mer. 
Bibelöversättare har i alla tider haft stora 
svårigheter att tydligt definiera detta ord. 
Någon som ändå försökt, har sagt att 
chesed är:

”ett icke översättbart ord som defi-
nierar ett outtryckbart mysterium”.

Detta signalerar hur pass svårt det är att 
tydligt förklara detta ords rika innebörd, 
samtidig ger det oss en indikation om vad 
det är; ett mysterium. I det svenska språket 
kan ordet sammanfattas med orden ”Guds 
kärleksfulla godhet”. 

Det är denna kärlek, chesed-kärle-
ken, som vi möter i Guds eget väsen. 
En kärlek som ingen av oss gjort oss 
förtjänt av, men som Gud med sådan 
frikostighet delar med sig av. För Gud 
är detta den största glädjen, när han får 
ge till oss det vi inte gjort oss förtjänta 
av; hans nåd, hans godhet, hans kärlek 
och barmhärtighet.

Men, mer än något annat är chesed 
förknippat med praktisk handling. Ett 
aktivt engagemang både från Guds sida 
och oss människor. Mer om detta mot 
slutet av denna artikel. Det är också värt 
att notera att det är Gud som tydligt 
dominerar i fråga om vem det är som 
gör chesed. 

Av de 248 referenser som finns i Bi-
beln, beskriver två tredjedelar antingen 
Gud som den som gör chesed eller i for-
men av lovprisning [av Gud], därför att 
han utför chesed. Den återstående tred-
jedelen omnämns ungefär till hälften 
ha ett direkt samband med Gud. Ordet 
refererar dessutom till två mänskliga 
kvaliteter: 

1. att visa godhet mot dem som inte  
 står i någon skuld till oss. 
2. att visa godhet mot dem vi   
 står i skuld till, men då i ett rika- 
 re  mått än vad som förväntas av  
 oss.

Men inte heller detta ger en tillräckligt 
god förståelse av vad ordet chesed hand-
lar om. Översättare har ofta använt sig 
av ord som kretsar kring ord som kärlek, 
godhet, barmhärtighet, nåd och vänlig-
het när man försökt beskriva detta ord. 

Ur ett historiskt perspektiv finns två 
möjliga innebörder av ordet. 

1. Lojalitet. Som kommer ur mel- 
  lanösterns tradition av stam- 
  mar och de förbundsband som  
  knyter Gud till landet Israel.

2. Kärlek. Som senare hittar sin  
  livsform i den kristna idén om  
  charis (nåd) och agape (kärlek),  
  men som är djupt rotad i den  
  judiska tron. 

Den sistnämnda, kärleken, har sina 
rötter i den gränslösa och obegränsade 
kärlek som människan ger till varan-
dra. Den är i sin tur ett exempel på den 
gränslösa generositet som Gud visar 
människan och som människan – i sin 
otillräcklighet försöker ge tillbaka till 
Honom. Därför betyder chesed även 
oförtjänt kärlek snarare än lojalitet, 
även om lojalitet spelar en stor roll.

 Det är denna kärlek som får Gud att 
förbli trofast när vi, gång efter gång, 

brister i vår trofasthet mot honom. Che-
sed-kärleken är koppad till Guds förbund 
med sitt folk, och med oss, en kärlek som 
varar från generation till generation i 
årtusenden. 

I Joh. 1:14 står det om Jesus  att han var 
”full av nåd (chesed) och sanning (emet)”. 
Detta är sant, eftersom många som fick 
möta Jesus inte hade någon rätt att förvän-
ta sig någonting, fick de ändå ta emot allt. 
Detta därför att Jesu fader är fylld med nåd 
och sanning. Detta kom sedan till uttryck 
i Jesu möte med människor och är djupt 
rotad i Jesu liv och lära. 

I de nytestamentliga texterna möter vi 
chesed-kärleken när någon blir föremål för 
och får uppleva en kärlek den egentligen 
inte gjort sig förtjänt av.

Vi kan omöjligt förstå Nya Testamentet, 
utan att också studera Gamla Testamentet.

Genom att vi lär oss förstå innebörd-
en av detta ord, chesed - som Gud själv 
använder för att beskriva vem han är 
(se 2 Mos 34:6-7), kommer vi att bättre 
förstå Guds hjärta i både Gamla och Nya 
Testamentet. 

G’milut Chasadim
På samma sätt är det omöjligt att förstå 
ordet chesed utanför den judiska tron 
och dess uttrycksformer. Inom den ju-
diska tron talar man därför om att göra 
chesed, vilket är djupt förknippat med 
det judiska livet och den judiska tron. 

Chesed är ett naturligt sätt genom 
vilket man lever ut sin judiska tro. 
Över hela den kontemporära judiska 
tron finner vi att ”göra chesed” som ett 
centralt tema. Alltifrån att utföra che-
sed mot andra judar, till en slags social 
aktivism som riktar sig till både judar 
och icke judar. 

Man säger att chesed är ett överflöd 
av godhet emot någon som, inte på nå-
got sätt, kan kräva det av oss. Chesed 
är också ett överflöd av goda gärningar 
emot någon som förtjänat det, men då 
i ett mått som överstiger dennes för-
väntningar.

När detta sker kallas det för G’milut 
Chasadim. Dessa praktiska handlingar 
riktar sig till både fattiga och rika, och 
relaterar till de levande, såväl som till 
de döda. Man menar att den yttersta 
formen av godhet visar vi då vi sörjer 
för den avlidne, genom att vi förbereder 
henne för sin sista resa till gravens vila. 
Detta har sin förklaring i att den döde 

- om den oförtjänta godheten



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

inte kan gottgöra den handlig av godhet 
som visas emot henne. Det är också 
detta som skiljer godhet från vänlighet, 
därför att den inte förväntar sig någon-
ting tillbaka, vilket vänlighet ibland gör.

Chesed handlar i första hand inte om 
en ekonomisk hjälp i form av pengar, 
utan om ett personligt engagemang. 

Det är det personliga engagemanget, 
den personliga inställningen och an-
strängningen som gör att det kvalificerar 
sig för termen chesed. 

G’milut Chasadim spänner över ett 
ganska stort område som berör olika 
delar av livet och tron och hur livet bör 
levas. Den judiska tron talar framför allt 
om tre saker som är extra betydelsefulla 
och som sägs utgöra de tre pelare på 
vilka jorden vilar.

•  Besöka de sjuka (Bikkur Holim)
•  Trösta en sörjande (Nichum  
  Avelim)
•  Gästfrihet (Hachnasat Orchim)

Dessa handlingar anses vara gränslösa, 
vilket innebär att man aldrig kan göra 
för mycket av dem. Denna judiska tradi-
tion finner sin motsvarighet i vår kristna 
tradition som rör både det pastorala och 
diakonala arbetet och omsorgen om de 
sjuka. Också att trösta de sörjande, men 
som även berör alla troende genom att 
visa gästfrihet. 

En hednisk officers tro
Chesed-kärleken kommer till uttryck i 
de flesta av Jesu liknelser. I Luk 7:5–13 
läser vi om hur Jesus går för att möta 
en högt uppsatt soldat som hade en sjuk 
tjänare. Låt oss tillsammans titta på 
detta textsammanhang. 

När Jesus kommer in i staden Kaper-
naum får han ett meddelande från en icke 
namngiven soldat. Bibeltexten låter oss 
veta att soldaten var en gudfruktig person 
som hade anammat den judiska tron. Han 
fastade, bad och gav till de fattiga. Tre 
viktiga pelare i den judiska tron som han 
hade uppfyllt.

Han hade även, om vi skall tro texten, 
generöst bidragit till det judiska samhället 
genom en donation till en byggnation av 
en synagoga. Han var väl respekterad och 
hade gjort allt rätt och var därför värdig 
att möta Jesus. Hans vänner som kommit 
för att möta Jesus framhåller soldatens 
värdighet när de säger: ”Han är värd att du 
gör det för honom.” Jesus gick med dem.

Men soldaten å sin sida, hade fått 
tid att fundera och hade kommit fram 
till att han inte var värdig att låta Jesus 
komma in i hans hem. När han var näs-
tan framme vid huset lät officeren hälsa 
honom: ”Herre, gör dig inte besvär. Jag 
är inte värd att du går in under mitt tak. 
Därför tyckte jag mig inte heller värdig 
att komma till dig.”

När Jesus fick höra detta står det att han 
förundrades över soldatens attityd: ”Han 
vände sig till folket som följde honom och 
sade: ”Jag säger er: Inte ens i Israel har jag 
funnit en så stark tro.” 

Trots att soldaten enligt judisk lära 
hade gjort allt rätt, ansåg han sig ändå 
inte värdig.

Här uppstår nu ett spänningsfält, mel-
lan å ena sidan den judiska traditionen (or-
todoxin) och det som kan kallas den nya 
världen. Trots officerens bekännelse inför 
Jesus; att han inte ansåg sig värdig och 
därför inte kunde förvänta sig någonting, 
hade han ändå modet att ställa frågan. 

Det är inte helandet av officerens tjä-
nare som är berättelsen kärna, utan det 
är Jesu förundran över det sätt på vilket 
officeren närmar sig honom. Han hade inte 
förstått den judiska ortodoxin, efter vilken 
han försöker att leva. Däremot verkar 
han ha förstått att trots att han inte gjort 
sig förtjänt av Guds kärleksfulla godhet, 
finner han ändå modet att fråga efter det 
han inte gjort sig förtjänt av.

Här finner vi den här berättelsens bud-
skap till oss. Den som förstått vad Guds 
kärleksfulla godhet innebär, är alltid öp-
pen för att ihärdigt söka, be och knacka 
på den dörr som öppnar mot en värld den 
inte gjort sig förtjänt av. 

Precis som officeren och alla de andra 
som fått möta den oförtjänta godheten, 
kan vi, då vi möter den gode och kärleks-
fulle Guden, fråga efter det vi inte anser oss 
värdiga eller gjort oss förtjänta av att få.

Det är också detta tema ”den kärleks-
fulla godheten” som genomsyrar Jesu 
livsgärning och undervisning: att den 
person från vilken vi inte förväntar oss få 
någonting, ger oss allting. Det är därför 
ett möte med Jesus förändrar allt.

Sommarläger i Moldavien



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.

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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Sommar betyder sommarläger i Moldavien. 
Därför gör vi som vi brukar göra, att vi under 
sommaren samlar in pengar till förmån för 
barnen i Glodeni och deras sommaraktiviteter. 
Under juli och augusti kommer två läger att 
hållas. Ett för de lite mindre barnen och ett för 
de som är äldre. Vi tar tacksamt emot din gåva 
via Swish 123 419 3561 eller via vårt BG 233-
2393. Märk din gåva ”Sommarläger”. Tack!

Pojkar på sommarläger.


