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D

et känns ändå lite märkligt att
vi nått fram till juni månad.
Redan har halva året passerat. Vart tar tiden vägen?
Vi har fortfarande att förhålla
oss till den pandemi som under en
ganska lång tid påverkat våra möjligheter att både resa och arbeta som
vi önskar. Men kanske kan vi skönja ljuset i tunneln, då flera länder så
smått börjar lätta på restriktionerna.
Svenska myndigheter avråder fortfarande för resor till utlandet, därför
avvaktar vi ännu en tid, innan vi
återupptar resandet.
Varje sommar brukar vi samla in
pengar till de sommarläger som brukar hållas i Moldavien. Efter samtal
med pastor Igor har man beslutat att
skjuta fram lägren till senare delen
av juli och augusti.
I detta brev delar vi med oss av
några bilder från vår senaste utdelning av matpaket. Många nya
människor har under den senaste
månaden nåtts av den hjälp som vi
skickade förra månaden. Även denna
månad skickar vi ett högre belopp,
som blir till hjälp för fler människor.
Många människor berörs av församlingens arbete.
Juni månad i år markerar också
att det är tio år sedan vi för första
gången besökte Moldavien. I detta
nyhetsbrev uppmärksammar vi detta
lite extra genom att ge några axplock
från dessa år. Gläds med oss över vad
Gud har gjort genom FTMs arbete
under dessa tio år.
Till sist vill vi också skicka med
till dig som läser våra nyhetsbrev
en önskan om Guds rika välsignlse.
Det känns viktigt för oss att få hälsa
dig med de orden. Vi känner, som så
många gånger tidigare, stor tacksamhet till dig för ditt och många andras
trogna stöd. Ett tack riktar vi också
till Er, för oss kända och okända som
gett en gåva via Swish. Vår bön är
att Gud skall välsigna i rikt mått för
det som du sår in i detta arbete. Gud
blir aldrig någon, någonting skyldig.
Gud älskar en glad givare!
.......................................................
Jörgen Lindberg
Missionsledare

Ett av många, många brödbak som skett under de år som vi fått vara med. På den infällda bilden syns
pastor Ilie Jolta, Jörgen Lindberg och Florin Ile som utgjorde mitt resesällskap för tio år sedan.
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et var i juni månad för tio år
det fanns ett tio-tal peroner där som
sedan jag besökte Republiken
lyssnade. Majoriteten var äldre kvinMoldavien för första gången.
nor. Sedan fanns också Igors familj
Det besöket kom att förändra mitt liv.
där. En grupp tillresta ungdomar sjöng.
Det var en resa som jag sett fram
I huvudsak var det dessa personer som
emot sedan flera år tillbaka. Vid ett
utgjorde hans församling.
besök i Rumänien, tre år tidigare,
Vi gjorde sedan ett besök i den delen
upplevde jag hur den helige Ande tasom fungerade som bageri. När jag klev
lade i mitt inre. Han gav löftet om att
in i lokalen, upplevde jag ännu en gång
jag en dag skulle få göra ett besök och
ett tilltal från Herren. Där han manade
se med egna ögon det som jag fått bemig att samla in medel, så att utrusträttat för mig. Det tog tre år innan det
ningen kunde bytas ut. Vårt nyhetsbrev,
löftet infriades.
som tog upp detta behov, kom ut i juli,
I Johannes 6:35 talar Jesus om sig
mitt i den svenska högsommaren. Jag
själv. Han säger: ”Jag är livets bröd.
skrev om mina intryck från resan och
Den som kommer till mig skall aldska jag vara ärlig, förväntade jag mig
rig hungra.” Detta bibelord har under
inte mycket av den vädjan om hjälp jag
mina besök i Moldavien fått en helt
skrev om. Men Gud ville annat. Inom
ny innebörd.
loppet av tre månader hade vi samlat in
Nu, tio år senare, kan det vara på
de 150 000 kronor som behövdes för
sin plats att reflektera över det som vi
att vi skulle kunna genomföra projekfått vara med om. Under resan gjortet. Några år senare kunde vi genom en
de vi flera hembesök, men också ett
nära vän, som också besökt projektet,
besök på en av grundbyta ut degknådaren.
skolorna. Vi besökte
Utrustningen anockså församlingen
vänds varje vecka
och delade gemenskaoch brödet delas ut
pen i en gudstjänst.
till ca 200 människor,
Mina rumänska resehar i grunden förändkamrater predikade,
rat samhället. Det
jag delade också nåfinns många vittnesgot under gudstjänsbörd om människor
ten. Min minnesbild
som rörts till tårar
Bak- och jäsugn vid besöket 2010.
av församlingen är att
över att de får del

av detta bröd. Människor vittnar om
att de känner en mättnad enbart genom att få hålla i brödet! Mötet med
människor sker, tackvare brödet, naturligt i en miljö som annars är mycket
avvaktande till den icke traditionella
kyrkan. En förskjutning från marginalen till centrum i människors medvetande har skett. Idag möts pastor Igor
och hans fru Svetlana med respekt från
människor och myndigheter. På samma
sätt har matpaketen blivit en fin ingång
i människors hem. Vi bjuds in och då
vi beder för dem och deras situation
bekänner många sina synder. Till skillnad från den ortodoxa kyrkan som inte
finns nära människors behov, finns makarna Lazar mycket nära människors
dagliga behov.
Mycket tackvare dessa projekt har
församlingen fått döpa flera människor.
Antalet medlemmar i församlingen har
i princip fördubblats. Men gudstjänsterna besöks av många fler. Idag finns
ett livligt barn- och ungdomsarbete som
drivs tillsammans med andra församlingar. Under terminerna kommer ett
50-tal barn till de olika aktiviteterna.
Varje år, sedan 2011, har vi medverkat
till att flera hundra barn har fått åka
på läger eller komma på dagkollo. Från
första året, då ca 35 barn deltog, har vi
idag ca 200 barn som kommer på de
olika sommaraktiviteterna. Likaledes
har vi nästan varje år, tillsammans med
ett amerikanskt team, arrangerat aktiviteter för barn under påsklovet eller
under senare delen av sommaren. Förra
året samlade den aktiviteten ca 80 barn
i åldrarna 6-12 år. Många barn tog då
emot Jesus till frälsning.
Under åren har vi också fått hjälpa
flera enskilda människor till ett värdigare liv. De projekt som kan nämnas är
Vladimir som förra året fick en protes.
Han mår idag bra och fortsätter sin fysioterapi. Vi kan också nämna Valentina som, på grund av en mycket sent
igångsatt cancerbehanding, tyvärr avled i sviterna av sin cancer. Men det är
glädjande att vi nu kan hjälpa hennes
tre tonårsbarn som adopterats av en
fin man som nu sörjer för dem. Änkan
Ana kan vi också nämna om. Ana har
vi följt under flera år. Hon förlorade
sin man i en tragisk bilolycka i Ryssland. Hon har två barn, en pojke och
en flicka. Alla är på sitt eget vis tragiska
människoöden, men där hoppet ändå
återvänt, då vi på olika sätt, genom
FTMs och församlingens engagemang
kunnat förmedla hjälp i en svår tid.
Vi känner att arbetet på inget vis
är avslutat, utan vi tror att det ligger
på Guds hjärta att vi finns med i detta arbete också i fortsättningen. Vi ser

En av många familjer som fått besök under pandemin.

En äldre kvinna som inte har varit ute på en
månad. tackade Gud för matpaketet, som är
den enda lösningen för henne att inte behöva
gå hungrig.

Pastor Igor och församligens
närvaro är och förblir det enda
hoppet och lösningen på krisen
för de fattiga människorna i
Glodeni under pandemin.
Stela Onutu, Borgmästare

En mamma med fyra
barn, Nadejda Pasat
berättar: Jag hade använt
de sista påsen ris. Nu
fanns inget att äta. Men
Gud utförde ett mirakel.
Pastor Igor kom med ett
paket mat och räddade
oss. Prisa Gud!

Det är många för oss nya familjer som under pandemin fått ta emot
ett matpaket. Med ökande matpriser ökar också antalet människor i
behov av hjälp.

att Gud den senaste tiden öppnat dörrar till olika projekt. Odlingsprojektet
är en del, men också förvärvandet av
den intilliggande fastigheten. Vi tror att
dessa båda projekt kan bli en stark motor i utvecklingen av arbetet i Glodeni.
Tack för ditt trogna stöd och för att du
står med oss i bön för detta arbete. Det

är med tillförsikt om att Gud vill leda
oss också i fortsättningen, vi nu blickar framåt. Vi tror på en intressant tid
framöver och vår önskan är att du står
med oss i detta arbete också fortsättningvis. Kom gärna ihåg arbetet och
makarna Lazar i dina förböner.

D

et finns egentligen inte så
mycket att skriva om detta
projekt i nuläget. Men vi känner en sådan glädje över hur projektet
utvecklas, att vi inte kan låta bli. Det
är med spänd förväntan som vi nu ser
hur de växter vi planterat; gurka och
tomat sakta börjat växa.
Området kring Rumänien och
Moldavien kallas ibland för ”Europas kornbod”, därför att odlingsmarken är så rik. Jorden är nästan
kolsvart och mycket näringsrik.
Odlingsbädden kan vara ett par
meter djup på sina håll. Även om
detta projekt är i sin linda, ser vi
med tillförsikt fram emot att kunna
utveckla det. Men just nu fokuserar
vi på att få stabilitiet och ekonomi i
de två växthusen och den skörd som
dessa kommer att ge. Det finns anledning att känna tacksamhet till Herren
för att han löst allt så fint. Bed gärna!

Dan Mitra, vid ett besök i en av byarna.

E

Jordmånen är mycket god och plantorna växer
så det knakar. Gurkplantoerna kommer bli
manshöga när de vuxit färdig.

D

et är snart tid för det som för
många av barnen i Glodeni
är något av årets höjdpunkt;
att få vara med på dagkollo och läger.
Vi påminns om Jesu ord om att låta
barnen få komma till honom. Att
i tidiga barnaår få med sig Bibelns
budskap är, som många känner till, av
stor vikt. Många av oss kan vittna om
betydelsen av att få vara med på läger.
Det är någonting vi sedan bär med oss
genom livet. Många av oss har gjort
andliga upplevelser som format oss
som vuxna.

Riv av längs den perforerade kanten!

Sommarläger/Sommarkollo

Vi vill inte undanhålla dessa barn
denna möjlighet. Kanske blir det extra
viktigt, nu när många suttit i karantän,
att få mötas och ha roligt tillsammans.
Stöd gärna dessa läger med en gåva.
Möjlighet att ge till detta finns även
under juli månad.

n av de pastorer som vi underhåller
ekonomiskt, lämnade Rumänien i
mitten av mars för att undervisa på en
missionsstation i den namibiska öknen.
Arbetet leds av ett rumänskt par. Dan
Mitra hade fått en inbjudan att undervisa på missionsstationen under tio dagar.
Strax efter att han anlänt till Namibia
slog pandemin till med full kraft. Ländernas gränser stängdes och han blev
fast i landet. Under den tid som gått,
har vi haft en pågående dialog med Dan.
För några dagar sedan pratades vi
vid över Internet och det verkar nu
som om att Dan kommer att kunna
återvända hem i början av juni. Om
allt går som det är tänkt, är han alltså
hemma när du läser detta. För hans del
väntar nu en två veckor lång karantän,
innan han kan återuppta sitt normala
arbete i de församlingar som han är
pastor i.

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 webläsarfönster. Du behöver en QR-kodsläsare som
hämtas från din appbutik.

Läs om månadens projekt på sista sidan!

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.
Många roliga aktiviteter hinns
med under ett läger eller kollo.

MIN RESA - Från busfrö till missionär
Vi vill påminna dig som läser våra nyhetsbrev om att
Oliver Lindbergs bok fortfarande finns att köpa. Boken
handlar om Olivers uppväxt och hur Gud kallade honom
till tjänst.

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!

189:- /inkl porto

Vid eventuell beställning, ring 0140-31 13 21 eller
maila info@ftm-mission.org

Fast Givartjänst
FTM-Mission kan nu erbjuda fast givartjänst via autogiro.
Tjänsten är ett smidigt sätt för dig som vill stödja missionens arbete med en månatlig gåva. Beloppet överförs automatiskt 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.
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Sommaren är snart här och det innebär att vi
återigen vill kunna ge barnen i Moldavien en
sommarupplevelse med Bibeln som grund. I år
blir det två olika, ett sommarkollo för de yngre
och ett läger för de äldre. Den sammanlagda
budgeten är drygt 35 000 kronor. Varje barn
kostar 250 kronor att sponsra och då ingår
aktiviteter, mat och eventuell transport. Om
budgeten medger, även en utflykt med buss.

