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Första sommarmånaden är här. 
Snart går många på semester. 
Många ser fram emot lediga 

dagar, kanske resa och upptäcka nya 
platser. Andra trivs bäst på hemmap-
lan. En av fördelarna med att resa 
är att man får möta nya människor. 
Läser vi Bibeln kommer vi märka att 
Jesus var en person som reste mycket. 
I vart fall med hänsyn tagen till sin 
samtid. Att resa och möta människor 
är en del i den missionsbefallning 
som Jesus har gett till oss. Vi känner 
väl de ord från Matteus 28 som Jesus 
talade till sina lärjungar, också till oss 
idag: ”Gå därför ut och gör alla folk 
till lärjungar! Döp dem i Faderns och 
Sonens och den helige Andes namn  
och lär dem att hålla allt som jag 
befallt er. Och se, jag är med er alla 
dagar till tidens slut.” 

Jesus har befallt oss att gå ut i hela 
världen. Den kristna kyrkan har se-
dan dess aktivt förmedlat evangeliet 
till folk och länder utöver vår värld.  
Detta uppdrag har vi fått tills den dag 
frälsaren kommer åter på skyarna för 
att hämta oss hem. Alla är vi en del 
i detta världsvida uppdrag. 

FTM-Mission har sedan -84, tack 
vare din och många andras trogna 
stöd, kunnat förmedla evangelium 
till länderna i Östeuropa. Genom 
åren har många människor fått höra 
evangelium, fått ta emot frälsning 
och blivit döpta in i Jesu Kristi för-
samling. För detta känner vi stor 
tacksamhet. Främst till Gud för att 
han kallat oss, men också till dig 
som under många år funnits med i 
arbetet. Nu fortsätter vi detta upp-
drag och vi gör det med förvissning 
om att Guds verk når framgång. Att 
vårt arbete inte är förgäves. Paulus 
påminner oss med orden från 1 Kor 
15.18: ”Var därför fasta och orubb-
liga, mina älskade bröder, och arbeta 
alltid hängivet för Herren, eftersom 
ni vet att ert arbete i Herren inte är 
förgäves.”

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

Det var med spänd förväntan 
som jag åter igen kom att be-
söka Moldavien. Under åren 
har det blivit många besök. 

Nu var det över ett år sedan jag senast 
besökte Glodeni och församlingen. Pa-
sor Igor mötte mig på flygplatsen. Det 
blev ett kärt återseende. Huvudsyftet 
med den här resan var att samtala och 
bedja och planera för framtiden. Det är 
nu i juni 9 år sedan jag för första gången 
besökte Moldavien och det samhälle 
som jag sedan skulle komma att besöka 
många gånger. Men redan 2007, alltså 
tre år innan, upplevde jag hur Gud ta-
lade till mig. Jag fick då en förvissning 
om att Gud skulle öppna dörrar för oss 
i detta land. Det tog tre år innan Gud 
infriade sitt löfte. Gud står alltid fast 
vid sitt ord. Under denna resa var detta 
åter igen något som jag skulle få erfara. 
Jag återkommer till detta längre fram i 
denna text. 

Församlingen
Mycket har hänt sedan jag besökte för-
samlingen för nio år sedan. Genom olika 
insatser som FTM kunnat bidra med 
medel till har församlingens kontaktyta 
mot samhället ökat markant. Utdelning 
av bröd har varit en bidragande orsak, 
men det är utdelningen av matpaket 
som i stor utsträckning bidragit till 
den utveckling vi nu kan se i försam-
lingen. Idag har församlingen ett barn 
och ungdomsarbete. Man har kontakt 
med många barnfamiljer som får del av 
matpaketen. Dessa kontakter har givit 
församlingen möjlighet att komma när-
mare människor än tidigare. När jag nu 
besökte församlingen igen efter ett års 

bortavaro kunde jag se flera nya ansik-
ten  gudstjänsterna. Flera unga barnfa-
miljer har börjat besöka församlingen. 
En mycket glädjande utveckling. Redan 
i augusti kommer jag att återvända till 
Glodeni, då i sällskap med ett team. 
Då planeras även en dopförrättning att 
hållas. Vilken glädje! 

Expansion på gång
Under flera år har jag burit på en längtan 
att kunna se arbetet gå in i en ny fas. 
Men det har varit flera bitar som inte 
fallit på plats. Idag ser vi en ljusning 
på detta. 

För en tid sedan blev församlingen 
kontaktad av den som äger den andra 
halvan av fastigheten som församlingen 
och bageriet ligger i. Vi kunde få köpa 
den om vi ville. Denna möjlighet skulle 
komma att möjliggöra en utvidgning av 
arbetet. Vi såg flera områden som skulle 
kunna fördjupas om vi kunde köpa loss 
denna del. Då, i början av maj, var detta 
en stor utmaning. Vi behövde snabbt 
hitta de knappa 200 000 kronor som 
fastigheten kostade. Lokalen är på ca 
165 kvadratmeter. Vi hade en begrän-
sad tid på oss att lösa finansieringen. 
Idag kan vi meddela att Gud svarat på 
vår bön. Genom kontakter i Rumänien 
har Igor löst finansieringen. Nu väntar 
arbetet med att renovera och anpassa 
lokalen. I dessa lokaler kommer vi att 
bygga en större matsal för att ge fler för-
äldralösa barn möjlighet att äta. Arbetet 
bland stadens änkor kommer också att 
kunna utökas. Lokalerna kommer ock-
så ge möjlighet till ett fördjupat arbete 
bland stadens ungdomar. Det kommer 
också att byggas två övernattningsrum 

Möteslokalen fylls med människor. Jag kunde räkna till flera nya ansikten. När möter skulle börja 
var lokalen i det närmaste fullsatt. Sång av Valery Pogor och en barnkör.



för gästande predikanter och team som 
besöker församlingen. Pastor Igor när 
också en vision om att kunna nå stadens 
män, genom olika aktiviteter. Även en 
möjlighet att kunna erbjuda samtal och 
själavård. Vi ser stora möjligheter att 
kunna utöka församlingens sociala och 
humanitära arbete genom detta förvärv.  
Allt detta skapar en fin kontaktyta 
mot människor och kommer bidra till 
människors frälsning. Gud har svarat 
på bön och vi ser med spänd förväntan 
fram emot vad Gud har i beredskap. 
FTM-Mission kommer finnas med och 
närmast behöver vi få in medel till reno-
vering av dessa lokaler. Vi kommer att 
återkomma till detta projekt i komman-
de nyhetbrev. Vår förhoppning är att du 
vill vara med och stötta detta projekt.

Steg mot självförsörjning
En viktig pusselbit som jag burit med 
mig under lång tid är att arbetet till 
någon del måste bli självförsörjande. 
Redan 2013-14 gav Gud mig en vision 
eller inre ”bild” som jag burit med mig 
sedan dess. Jag har inte tidigare skrivit 
om den i våra brev, men jag har hela 
tiden känt att Gud en dag kommer 
att låta denna vision gå i uppfyllelse. 
När pastor Igor berättade att han via 
kontakter i Rumänien kunnat köpa in 
ytterligare en fastighet, ett traditionellt 
hus, med tillhörande odlingsbar mark, 
samt att man på den här marken börjat 
bygga växthus, påmindes jag om denna 
vision. På den inre bild Gud visade mig 
fanns det växthus. Flera växthus. 

Pastor Igor berättade att en ung 
familj hade upplevt Guds tilltal att 
komma aoch bosätta sig i Glodeni. De 
tillhör nu församlingen och bor i detta 
hur. Mannen har goda erfarenheter i att 
driva upp grönsaker och frukt av olika 
slag. När jag fick se denna plats kunde 
jag inget annat än tacka Gud! Den första 
målättningen med detta projekt är att 
bli självförsörjande på grönsaker och 
frukt.  Detta blir ett viktigt tillskott i 
arbetet bland de föräldralösa barnen 
som kommer och äter. Det överskott 
som blir, kommer att säljas vidare för 
att bidra in i den befintliga ekonomin. 
Det som ytterligare stärker mig i att 
detta är Guds vilja, är det profetiska 
tilltal jag fick för  ett år sedan, där Gud 
genom en god vän fick frambära ett 
budskap som löd ungefär så här.: ”Du 
skall inte förakta en blygsam början”. 
Ett år senare har denna hälsning fått 
en djupare betydelse. Gud har vid flera 
tillfällen bekräftat genom sitt ord och 
genom tilltal, att detta är den plats Gud 
ställt oss i. Nu vill vi med Guds hjälp ta 
ytterligare ett steg. Vi ser fram emot vad 
Gud önskar göra.
  

Mycket är fortfarande i sin linda, men odling av fyra sorters tomater är redan igång. Likaså rädisor, 
paprika. I det andra växthuset kommer troligtvis potatis odlas. 

Redan finns vattenmelon, honungsmelon och vindruvor planterade. Tomatplantoerna är på god väg I 
ytterkanten ses paprikaplantor.

Den bakre delen 
av byggnaden 
syns på bilden. 
Interiört finns 
mycket att göra, 
men byggnaden 
är i gott skick 
efter att den har 
stått oanvänd 
under lång tid.

Toaletterna 
kommer att 
göras om.

I den bortre änden kommer det byggas separata rum för gäster och team. Dessa kan hyras ut och bidra 
till ekonomin för arbetet. Lokalen har tidigare varit en närbutik.



Sommarläger

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

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.

Barnen Snejana, Vova och Nastea tillsammans med Ivan som nu bor tillsammans 
med Valentinas barn.

Under mitt besök i Glodeni 
hade jag möjlighet att besöka 
Valentinas barn som nu bor 

tillsammans med Ivan, den man som 
levt nära Valentina. Ivan betättade att 
Valentina var hans livs kärlek, hans 
bästa vän. Ivan var den som tog vård 
om Valentina tills hon dog. Hennes 
sista tid var svår, men tackvare de med-
iciner vi kunde ge gav det viss lindring. 
Han framförde sitt varmaste tack till de 
som stöttat honom och familjen under 
denna svåra tid.
Det blev ett mycket fint möte med bar-
nen och med Ivan. Han är en mycket 
ödmjuk och vänlig man. 

Mycket hade förändrats i det hus 
som vi besökte för ett år sedan. Hela 
huset hade städats och det var rent och 
fint i ordning med blommor i fönstren. 
Det fanns en värme och en kärlek till 
dessa barn som fyllde hela rummet där 

vi stod. Det blev ett möte som kom att 
beröra mig mycket. Det fanns en sådan 
värme dem emellan. Trots barnens 
saknad av sin mamma, fanns det en 
glädje och en tacksamhet över att deras 
vardag nu blivt bättre. Av naturliga 
skäl var Valentias möjligheter att ta 
hand om sig själv och barnen mycket 
begränsad. 

Ett fortsatt stöd
Vi har erbjudit Ivan ett fortsatt stöd för 
att klara omsorgen och vården av dessa 
barn. Det första vi kommer att göra 
med de pengar som samlats in, är att 
installera en dusch i huset. Detta finns 
nämligen inte idag. Det känns som en 
viktig insats då det finns tre tonårsbarn 
i huset. Vi hoppas kunna följa familjen 
under en tid framöver. Tack för vad du 
bidragit med som gör detta möjligt!

Besök hos Valentinas barn Möte med Vladimir

Jag hade också möjlighet att möta Vla-
dimir och hans son under min resa till 
Moldavien. Vladimir är 40 år gammal 
och kommer inom kort att få sin ef-
terlängtade protes. Han ser med spänd 
förväntan fram emot resan och funderar 
mycket på hur hans liv kommer att bli 
efter att han fått sin protes. Resan är 
planerad att genomföras under senare 
delen av juni. Att tillverka och justera 
in protesen kommer att ta ca två veckor 
i anspråk. Vi återkommer i kommande 
nyhetsbrev med hur det hela har gått. Bed 
gärna för resan som är både krävande 
och lång. Även att behandlingen går bra.
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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.

Den här månaden samlar vi in 
pengar till det sommarläger 
som brukar hållas varje år i 

Moldavien. Lägret vänder sig till barn 
från socialt utsatta familjer i Glodeni 
med omnejd. Vi har genom åren sett hur 
dessa läger i grunden förändrar dessa 
barns situation. Många har sina föräldrar 
spridda i andra länder i Europa för att 
kunna försörja sin familj. Många barn 
lämnas därför hos grannar och släkting-
ar. Sommarlägret blir ett viktigt inslag 
i dessa barns liv. Det ger meningsfull 
aktivitet på kristen grund och de får göra 
erfarenheter för livet. Stöd gärna som-
marlägret med en gåva. En vecka kostar 
250 kronor per barn. 


