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Sköna maj välkommen till oss! 
Maj månad är för det allra 
mesta en skön vårmånad. 

Värmen verkar så här långt befinna 
sig på annan plats. Vår innebär att 
knoppar brister. Det som verkade 
dött, vaknar nu till liv. Våren är 
återuppståndelsens tid. Påskens 
budskap till oss, där vi genom Jesu 
korsdöd får ta emot det eviga  livet. 
Jesus kommer till oss. Genom död 
till liv, kommer Jesu uppmaning till 
omvändelse. Påskens budskap till 
oss om omvändelse och frälsning i 
Kristus, till ett evigt liv. Jesu ord vid 
Lazarus grav blir till påminnelse för 
oss: ”Jag är uppståndelsen och livet. 
Den som tror på mig skall leva om 
han än dör, och den som lever och 
tror på mig skall aldrig någonsin 
dö.” Det som var evigt förlorat, får 
genom Jesu liv och hans död, nytt 
liv. Ingen kan ge människan det 
hon djupast sett längtar efter; hopp, 
tro och gemenskap. Tron lyfter in 
människan i sitt rätta sammanhang, 
där livet får ett djupare innehåll, en 
djupare mening och vi får se vårt 
eget liv och andras genom Jesu 
ögon. Nu lever inte längre jag, utan 
Kristus lever genom mig! 

Under maj månad kommer un-
dertecknad att resa till Moldavien 
några dagar. Efter en längre tid på 
”hemmaplan” kommer jag efter 
en tid av återhämtning återuppta 
mitt resande igen. Efter semestern 
förra året konstaterades att jag 
drabbats av kronisk astma. Något 
som jag förmodligen dragits med 
under en längre tid, utan att veta 
vad det varit. Därför känns det nu 
roligt att, då krafterna nu återvänt, 
kunna återuppta resandet igen. I 
nästa nyhetsbrev kommer vi återge 
några glimtar från resan. Tills dess, 
håll tillgodo med maj månads ny-
hetsbrev. Tack också för ditt stöd 
genom förbön och gåvor.  

Guds rika välsignelse!
 

................................................ 
Jörgen Lindberg
Missionsledare

En av de orga-
nisationer som 
FTM-Mission 

stödjer heter Löftenas 
Barn. Den leds av 
Sami Mitra, en hän-
given man som drivs 
av en stark längtan 
att hjälpa de svaga 
och utsatta i samhäl-
let. Organisationen arbetar uteslutande 
bland romerna. Den driver framför allt 
två stycken centra som erbjuder hjälp 
med skolarbetet, men också undervis-
ning i musik. I konceptet ingår också 
att lära dessa unga praktiska saker. Vid 
centrat i Cheru har man bland annat 
påbörjat en satsning som syftar till att 
lära barnen om odling. Sami skriver om 
detta i sin hälsning här nedan. 

Förra söndagen firade vi påsk. I 
samband med detta var vi fullt 
upptagna med att dela ut våra 
påskpaket. Vi besökte alla familjer 
som har barn som kommer till oss 
på Löftenas Barn. Vi håller på med 
att inventera familjeförhållandena 
hos de familjer vars barn kommer 
till oss. I Chreu (Keru) har vi precis 
startat en workshop där vi lär 
ut trädgårdsarbete. Vi har delat 
upp fältet bakom centrat i två 
områden. På det ena har vi plöjt 
och förberett marken för att kunna 
så alfalfa. På den andra halvan 
har vi planterat 30 valnötsträd. Vi 

En hälsning från Löftenas Barn
har även påbörjat 
arbetet med att 
bygga ett växthus 
på den övre delen. 
F ö r  n å g r a  å r 
sedan förberedde 
v i  g e n o m  a t t 
installera en stor 
vattentank som 
samlar regnvatten. 

Syftet med den här satsningen är 
att lära barnen att ta hand om 
växterna som odlas. Men också att 
förstå hur allt fungerar och på så 
sätt lära sig grunderna i hur man 
odlar. Jag kommer att hålla dig 
underrättad om hur detta projekt 
fortskrider. Må Herren välsigna er 
för allt det ni gör för att föra Hans 
verk framåt, för Jesu äras skull. Vi 
ber för er och för ert stora arbete. 

        Sami

Att förkovra sig och få en utbildning 
är det enda sätt genom vilket fattigdom 
och utanförskap kan brytas. Det arbete 
som Löftenas Barn gör är långsiktigt. Vi 
kanske inte alltid ser några omedelbara 
resultat, men vi vet att det frö som såtts 
en dag kommer att bära frukt. Guds 
ord talar om att vi skall vänja den unge 
vid den väg vi vill att han skall gå. Det 
arbete som görs på Löftenas Barn är 
att omsätta detta bibelord i praktisk 
handling. Det tycker vi är lovvärt och 
värt att stödja.

En del av de barn som kommer till Löftenas Barn.



En hälsning från 
Alex Thoderasco

Du som följt FTM-Missions arbete 
i Moldavien kommer säkert ihåg 
Alex, eller ”Sasha”. Den föräldra-
löse unge man som vi under flera 
år hjälpte till ett bättre liv. Vi har i 
dagarna fått en kort hälsning från 

honom. Fantastiskt att läsa vad 
Gud har gjort och gör i hans liv.

Jag skulle vil-
ja berätta att 
jag har  det 

bra. Jag är just nu 
i Moldavien. Jag 
bestämde mig för 
att skaffa körkort 
och att gå en kurs 
i Photoshop och webdesign. Gud har 
varit god emot mig. Sakta lär jag mig 
vad som är Guds vilja. Nu förstår jag 
vad det betyder när Gud talar in i ens liv.

Jag bor tillsammans med en vän som 
är pastor i en nystartad församling här 
i Balti. Den ligger i ett område där det 
bor många romer. Jag arbetar också vo-
lontärt i kyrkan som städare. Hjälp mig 
att bedja för de människor som kommer 
till församlingen. De flesta är romer och 
alla är inte frälsta.

Under en kort period hjälpte jag en 
god vän med att dela ut mat till gatu-
barn. Det var skrämmande att se under 
vilka omständigheter de levde, kläderna 
de hade och det språk de använde. Jag 
känner till detta väl, eftersom jag har 
upplevt detta själv. Men nu förstår jag 
hur långt Herren har fört mig. Jag är 
mycket tacksam för detta.

För att klara mig ekonomiskt gör 
jag en del översättningsjobb och arbe-
tar ibland som fastighetsskötare. Förra 
våren arbetade jag även som tolk för 
en amerikansk kvinna och hennes man. 
Det var en viktig händelse i mitt liv. Jag 
förstod då att jag måste bli bättre på 
engelska. 

Det är fortfarande mycket jag inte 
förstår med mitt liv. En dag vill jag ha 
ett välbetalt arbete i Ryssland. Jag vill 
fortfarande åka på Lärjungaskola med 
Ungdom med Uppgift. Men det verkar 
som Gud tar mig med på en längre resa 
än jag först trodde. Jag vill tacka alla 
som stöttat mig och som bett för mig 
eller stöttat mig ekonomiskt. En dag 
kommer jag att betala tillbaka allt ge-
nom att hjälpa någon som är i behov av 
hjälp precis som jag var en gång. 
    Alex

Hjälpen når de allra fattigaste

När vi tar del av de rapporter och 
hälsningar som kommer till oss 
från Moldavien påminns vi om 

ett bibelord som står i 1 Kor 15:58. Där 
skriver Paulus: ”Stå därför fasta och 
orubbliga, mina älskade bröder, och 
arbeta alltid hängivet för Herren. Ni 
vet ju att er möda i Herren inte är för-
gäves.” Det är framförallt 
den sista delen av denna 
text som jag har i åtanke. 
”att vår möda inte är för-
gäves”.  Inget evangeliskt 
arbete är förgäves. Det vi 
gör för Herren för lön med 
sig, här  i livet eller när vi 
når vårt himmelska hem. 
Arbetet i Moldavien är 
inget undantag. Det är inte enkelt, men 
har med åren visat sin betydelse och att 
den gör skillnad i människors liv. Vi ser 
det i församlingen och vi ser det i antalet 
som låtit döpa sig. I augusti planerar för-
samlingen ytterligare en dopförrättning. 
Vilken glädje!

Genom åren har många människors 
liv berörts genom församlingens arbete.  
Tag del av Igors hälsning som kommer 
här: 

Genom Guds nåd och förbarmande 
kunde vi runt påsken arrangera 
samlingar för föräldralösa barn 
och änkor. Detta skedde under 
två söndagar, först 14 april, sedan 
den 21 april. Lokalen var full med 
fattiga och behövande människor. 
Alla fick lyssna till evangeliet, 
budskapet om Jesu död och 
uppståndelse. Vid inbjudan till 
frälsning gensvarade fem personer. 
Vi tackar Gud för denna möjlighet. 
Efter gudstjänsten kunde vi dela 
ut bröd och matpaket till ett 80-
tal människor. Många människor 

uppmuntrades att i bön och i 
sitt hjärta söka den uppståndne 
frälsaren. Prisad vare Herren!
I början av april kontaktades jag av 
presidenten för de blindas förening 
här i Glodeni. De vill ha hjälp 
med att organisera en samling i 
kyrkan. Likaså kontaktades vi 

av sekreteraren till 
stadens borgmästare. 
Människor kom till 
dessa samlingar och 
vi kunde även här 
dela ut matpaket. 
M å n g a  f a t t i g a 
människor kom till 
dessa  saml ingar. 
Guds ord predikades. 

Jag vill speciellt nämna en mor, 
Nadia, som har fyra barn. Hon 
bad och bekände inför Herren att 
han sörjt för deras behov genom 
att få del av dessa matpaket. 
Många som kom till dessa möten 
var missmodiga och ledsna. Inför 
påsken hade de ingen mat, men 
tackvare hjälpen församlingen 
kunde förmedla, kunde de återvänd                                       
a hem, fyllda med glädje över vad 
de fått. Nu hade de något att äta 
under påsken. 

Med kärlek
Pastor Igor

Församlingen fyllde lokalen flera gånger om under den gångna påsken.

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.



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

En av de pastorer som vi stödjer är 
en av dem som leder arbetet med 
ASIST, den pastorala utbildningen 

för lekmannapastorer som hålls i Ora-
dea, Rumänien. Undervisningen sker på 
Östeuropeiska Bibelskolan i Oradea. 
Undervisningen hålls under veckoslu-
ten under både höst och vårterminen. 
Mircea skriver i sin hälsning till oss. 

Vi startade detta program för att 
kunna erbjuda pastorer i distriktet 
som var i behov av en teologisk 
utbildning, men också ett andligt 
stöd. Detta program har vi valt att 
kalla för ASIST.  Det hela startade 
2015 och har hållit en takt av en 
helg i månaden. Vi såg behovet 
på missionsfältet och tror att det 
var Gud som öppnade denna 

Pastorsutbildningen ASIST

möjlighet att kunna betjäna på 
detta område. Tajmingen var 
perfekt. Från allra första början 
såg vi hur detta började bära frukt, 
då vi såg responsen från de elever 
som tagit sin examen. Studenterna 
blev mycket uppmuntrade och 
utrustade av undervisningen som 
inte bara var teoretisk. De sa att 
de fått en praktisk förmåga att 
växa i sin tro och fått utökad makt 
av Herren i deras närmiljö där de 
tjänar Herren. Jag vill dela med er 
några uppmuntrande tankar från 
den förra terminen där underbara 
pastorer från en radie av 20 mil kom 
till undervisningen. Direkt efter 
avslutningen kom två studenter 
som tjänar i en församling långt 
bort. De påbörjade ett mentorskap 

för pastorer i sitt område, den ena 
för tolv pastorer, den andra för 
sex stycken. 

Något som är mycket positivt är att 
det kommer många unga pastorer. Det 
finns även en grupp för kvinnor. Att man 
vänder sig till både män och kvinnor är 
också betydelsefullt och viktigt. Vi ser 
med spänning fram emot vad denna 
utbildning kommer betyda för försam-
lingar i området och de pastorer som 
tjänar där. Många gör det utan krav på 
ersättning eller ekonomisk vinning.

Mircea undervisar i något av de många undervisningspassen.

En grupp kvinnor och en grupp med män 
får undervisning och andlig förkovran.
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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-appen.
2.  Klicka på kameraikonen i vänstra 

hörnet.
3.  Rikta telefonen mot QR-koden.
4.  Välj belopp, ändamål går att ändra.

FTM-Mission kan nu erbjuda 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

Annonsera i nyhetsbrevet
Vill du annonsera? Möjlighet 
finns att sätta in en annons . 
Hör gärna av dig om intresse 
finns.

Ett stort och varmt tack
Vi som familj har ett stort behov av att rikta ett innerligt tack till alla som gett 
en gåva för att hedra vår älskade Olivers minne. Det är svårt att förstå att han 
inte längre är hos oss, men vi är också, trots saknad och tomhet, tacksamma 
att hans långa kamp är över.  Vi tackar Gud för hans liv och all kärlek han gav 
oss som familj.

Genom hälsningar och tal på minnesstunden förstår vi ännu mer att han 
också fått beröra många människors liv. Vi tackar Gud för allt han fått betyda 
för oss och för många andra. Än en gång ett stort tack för all kärlek och om-
tanke. / Ulla, Jörgen & Lena med familjer.

Vi känner stor tacksamhet till alla de pastorer som vi stödjer ekonomiskt. 
Deras helhjärtade insats för evangeliet och för människors frälsning har ett 
evigt värde. Du kan aktivt stödja dessa pastorer genom att regelbundet ge 
en gåva. Lättast kryssar du i på talongen så går din gåva oavkortat till detta 
behov. Alternativt kan du ge din gåva via vår fasta givartjänst. Tack för ditt 
stöd!


