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Evangelium är frälsning till människor

S

eptember och den första höstmånaden är nu här. Sakta men
säkert går vi mot en både kallare
och mörkare årstid. Men även det har
sin tjusning, även om undertecknad
föredrar den ljusa och varma årstiden.
Vi ser nu fram emot en intressant
höst. Beträffande resor är det mest
troliga att höstens resor blir framflyttade till nästa år. Det är fortfarande
inte ett läge, ur smittspridningssynpunkt, som gör det fördelaktigt att
besöka något av de länder vi arbetar.
Möjligen, om läget förbättras, att en
resa kan bli möjlig mot slutet av året.
Men allt hänger som sagt på hur
”coronaläget” är i dessa länder.
Att vi inte har möjlighet att resa
innebär inte att att vi inte har saker att uträtta. Behoven är fortsatt
många och vi står inför en intressant
utveckling i Moldavien och arbetet
där. Gud har den senaste tiden, på
olika vägar, öppnat dörrar för hans
kraft att verka. Vi upplever det som
om Gud under dessa tio år, genom
det arbete som gjorts, förberett oss
och detta samhälle för att en ny tid
nu kommit för arbetet på denna
plats. I detta nyhetsbrev vill vi försöka dela den vision, som framförallt
Igor bär i sitt hjärta. Gud vill genom
denna omfattande satsning fortsätta
att göra stora saker i detta samhälle.
Läs mer om detta på nästa sida.
I detta nummer vill vi också ge
en kort glimt ifrån sommarkollot
som hållits i församlingen i Glodeni.
Pandemin har satt stopp för mycket,
men till barnes stora glädje, kunde vi
ändå genomföra detta, om än i begränsad omfattning.
Vi har också under den gångna
månaden förmedlat en gåva på 5 000
kronor till Österuropeiska Bibelskolans arbete.
Tack för ditt fortsatta stöd och
för dina förböner, allt detta betyder
så ofantligt mycket för oss och för de
människor som vi kommer i kontakt
med genom dem vi samarbetar med.
Må Gud välsigna er alla i rikt mått!
.......................................................
Jörgen Lindberg
Missionsledare

Några av barnen och deras föräldrar som fick ett
besök under dagkollot.

U

nder nio av de tio år som vi arbetat i Moldavien har vi hjälpt till
med att arrrangera olika typer
av barnläger. Under dessa år har vi sett
att antalet barn ökat stadigt. Första året
kom det ca 30 barn. Förra årets läger
samlade ca 150 barn och ungdomar på
olika läger. I år blev situationen annorlunda med tanke på pandemin och vad
som har gått att genomföra.
Med tanke på alla restriktioner
hölls det mesta av aktiviterna utomhus.
Igor skriver följande hälsning till oss.
Ära vare Gud för hans stora
godhet! Gud har lösningen på hur
vi skall arbeta, även under våra
omständigheter som pandemin
orsakar. Jag funderade mycket
på hur vi skulle kunna ordna
ett dagkollo för barnen under
pandemin. Efter en tid av bön
och utvärdering och efter att jag
samtalat med vår borgmästare,
hittade vi en lösning. Efter att
jag fått planen godkänd av
stadsfullmäktige organiserade vi
ett dagkollo. Lägret innehöll två
olika moment. Vi började med att
barnen kom till församlingen och
fick ta del av bibelundervisning,
spel och andra roliga aktiviteter.
Det andra ”steget” innebar att vi
tillsammans med barnen besökte
deras familjer. Detta gav oss

möjlighet att lära känna barnens
föräldrar bättre. Vi fick möjlighet
att bedja tillsammans med dem.
Vi fick också möjlighet att ge dem
en liten gåva från församlingen till
barnen.
Vi fick höra flera positiva
vittnesbörd från föräldrarna efter
att vi gjort denna, för oss nya,
satsning. En mamma som aldrig
tidigare besökt församlingen
berättar: ”Tack för att du skänker
en sådan glädje till våra barn under
denna svåra tid”. Vi har, tack vare
denna satsning, fått flera nya barn
som kommer att delta i höstens
olika aktiviteter i församlingen. Vi
tackar Herren för att han hjälpte
oss att organisera detta så bra.Vi
tackar Herren för att han hjälpte
oss att berätta för barnen om Jesus,
även under pandemin. Tack också
till dig som ekonomiskt bidragit
till att göra detta möjligt.
		

Pastor Igor

Gud använder sig av denna, för många
svåra tid, att nå männskors hjärtan med
evangelium. Vi ser det gång på gång.
Fortsätt gärna att bedja för arbetet i
Moldavien. Även för makarna Lazar
som bär en ganska tung börda på sina
axlar och behöver våra förböner.

Å

ret var 2007. Jag befann mig
i Rumänien. Mycket tydligt
kunde jag, i mitt inre, höra den
helige Andes röst viska att vi en dag
skulle få inleda ett missionsengagemang
i republiken Moldvien. Det tog tre år
innan Gud lät sitt löfte gå i uppfyllelse.
Nu i år firar vi tio år av missionsarbete
i detta vackra, men hårt prövade och
socialt sargade land.
För oss har alltid Moldavien varit ett
trosprojekt. Under dessa år har vi som
organisation, tillsammans med den lokala baptistförsamlingen, röjt mark för
det som Gud redan från början tänkt.
I mitt inre har jag under alla dessa år
burit på en tanke, en bön om att Gud
skall öppna dörrar för någonting som
möjliggör ett bredare missionsarbete.
Också något som kan lägga grunden
till självfinansiering. För två år sedan
uppfylldes en del av detta, då Gud sände arbetare, som Gud rustat att arbeta
med grödor av olika slag. Två växthus
byggdes. Nu börjar vi bokstavligen
skörda frukten av detta arbete.
Under de tio år som gått, har jag
alltid, vid varje besökt, bett för att den
tomma delen av den fastighet som kyrkan finns inrymd i, skall bli till försäljning och att Gud skulle ge oss favör att
köpa den. Förra sommaren inleddes
förhandlingar och i år blev byggnaden
vår och den är betald!
Till vad skall vi då använda byggnaden? Tanken, visionen och vår längtan, är att få bygga ett socialt center, dit
människor kan komma och få hjälp på
olika sätt. Till dem som inte har någon
dusch, få duscha och tvätta sina kläder.
En matsal med 100 sittande och ett
tillagningskök som kan serva de socialt
svaga, även hyras ut. Men också undervisning, rådgivning och själavård. Kanske också enklare hälsovård.
I köpekontraktet ingick ett byggnadslov för att kunna bygga på ytterligare en våning. Då det befintliga taket
är dåligt, är det bättre att investera i ett
nytt tak och samtidigt öka ytan med
ett våningsplan. Här vill vi bygga några övernattningsrum. Ett mycket litet
”hotell” om du så vill. Möjligen kan
också det övre planet hysa en mindre
sporthall.
Som ett första steg behöver vi nu
samla in medel till att bygga det övre
våningsplanet och ett nytt tak. Detta
första steg kommer att kosta ca 50-60
000 kronor. Då får vi ett ”tomt skal”.
med fyra väggar och ett tak, men ”tusen möjligheter” att jobba vidare.
Detta är kristen tro uttryckt i hand-

Den ljusa delen av byggnaden har nu köpts. Nu väntar en
omfattande renovering. Den vänstra delen var i sämre skick
då den köptes, än den del som nu skall renoveras.

Det gula rummet var tidigare
en kvartersbutik.

Totalt finns det fem rum som binds samman
genom en kort korridor.

ling; att få möjlighet att svara mot människors mest akuta behov. Vår önskan är att
denna plats skall få vara en fyrbåk. Ett ljus
som lyser i mörkret, som förmedlar hopp om
en bättre och ljusare framtid. Tack för att du
står med oss i den visionen. Moldaviens folk
behöver få höra och uppleva evangeliet mer
än någonsin.

Igor & Svetlana Lazar

Så här såg de ”paket” ut som skickades till de som var brevmissionärer. Namnlistor, bibeldelar
och ett instruktionsbrev.

G

uds ord vet inte några mänskliga
hinder eller begränsningar. Det
låter sig aldrig stoppas, kan
inte förtryckas. Du som följt missionens
arbete under många år kommer kanske
ihåg det som kallades för brevmissionen.
Under den period då den kristna kyrkan
i Östeuropa förföljdes kunde ändå Guds
ord ha framgång.
Under tiden före kommunismens fall
arbetade vi mycket med bibelspridning
och smuggling av evangelisk litteratur.
Detta skedde både innan FTM-Mission
bildades, genom den organisation som
sedemera ledde Oliver & Ulla Lindberg
in i ett evangeliskt heltidsarbete. Guds
kallelse var att stötta den lidande och
förföljda kyrkan bakom ”järnridån”.
Under flera års tid smugglades det
ut telefonkataloger från flera av de
länder i Östeuropa som led under det
kommunistiska förtrycket. Om dessa

Riv av längs den perforerade kanten!

Socialt Center Moldavien

smugglingsresor skriver också Oliver
Lindberg om i sin bok ”Från busfrö
till Missionär”. Katalogerna innehöll
namn på personer, okända för oss, men
kända av Gud. Dessa, för oss okända,
kom sedan att få del av Guds ord genom den ”armé” av brevmissionärer,
som med regelbundenhet skickade bibeldelar från Nya Testamentet till personerna på listan.
Det geniala med detta sätt att
evangelisera, var att myndigheterna
aldrig kunde spåra dessa försändelser.
Alla kuvert var olika och såg ut som
personliga brev från någon bekant i
väst. På så sätt kunde vi under många
år sprida Guds ord till människor i öst.
Vad frukten av detta arbete blev,
vet bara Gud, men vi vill tro att det
har givit en rik himmelsk skörd av
människor som annars inte skulle fått
ta del av Guds ord.

För några dagar sedan förmedlade vi en
gåva på 5 000 kronor till rehabiliteringen av Svetlanas hand. Hon har fortfarande besvär men mår, efter omständigheterna, något bättre. Värken finns kvar,
men man hoppas kunna avhjälpa detta
då handen nu kan rehabiliteras.

Samuel ”Sami” Mitra

Det är med tacksamhet som vi skriver
att Sami återhämtat sig från en svår
Covid-19 infektion och har för några
dagar sedan skrivits ut från sjukhuset.
Å Samis familjs vägnar skickar vi ett
tacksamhetens ord för att du bett för
honom under hans sjukhusvistelse.
Läs om månadens projekt på sista sidan!

Fast Givartjänst
FTM-Mission kan erbjuda dig 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.

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!

Testamenten

FTM-Mission står som tacksam mottagare av donationer 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.

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.
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Det är med förväntan på vad Gud vill göra vi nu
startar insamlingen till byggprojektet; ett socialt och
evangeliskt center. En trygg plats dit människor med
olika behov kan komma och få hjälp.
Vi hoppas att du vill stå med oss i denna satsning, som vi vet kommer att få stor betydelse för
de människor som är i störst behov av hjälp. Å församlingens vägnar riktar vi ett tack till dig för din givmildhet och villighet att
bedja och stötta detta projekt. Tack för din gåva!

