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Nyhetsbrev från                

Mars månad, för somliga 
den första vårmånaden. 
Bara det stämmer till 

tacksamhet, att livet kommer åter. 
En ny uppståndelse, då Guds ska-
pelse åter väcks till liv. Dagarna har 
också blivit märkbart mycket ”läng-
re”, eftersom ljuset dröjer sig kvar. 
Nu går vi mot ljusare tider, möjligen 
ser vi också ljuset i tunneln på den 
här pandemin. Ju fler som vaccine-
ras, desto färre insjuknar. Sen att vi 
börjar röra oss ute mer och  att det 
sakta blir varmare, gör att vi kanske 
kan börja se början till slutet. Detta 
är vår bön och vi beder att så också 
skall få ske.

Situationen i de länder där vi ar-
betar är på många sätt fortsatt svår. 
Vi har nämnt om det i tidigare brev, 
men det tål att upprepas. Det kom-
mer förmodligen bli värre, innan 
det kan vända och bli bättre. I flera 
nyhetsbrev har vi skrivt om detta 
och vi tror att efterverkningarna 
kan göra det svårare, än de var un-
der själva pandemin. Exakt hur det 
kommer bli, är omöjligt att säga. 
Men i den kontext FTM-Mission 
arbetar, vet vi att behoven redan är 
stora och vi redan nu möts av ett 
ökat hjälpbehov.

Efter bästa förmåga hoppas vi 
kunna lindra nöden också efter att 
pandemin är över. I detta nyhets-
brev skriver pastor Igor åter igen 
om situationen i Moldavien. Det är 
fortsatt svårt, men han ser hur för-
samlingens roll får allt större bety-
delse för de svaga och utsatta. Läs 
också Mirceas hälsning här intill. 

Undertecknad skriver också 
några tankar utifrån Guds ord, som 
berör just lidande och hur vi kan se 
Guds närvaro i det svåra. 

Tack för gåvor som kommit oss 
till del. Vi fördelar dessa efter de 
behov vi ser och efter din uttryckta 
önskan. Tack för ditt fortsatta stöd 
i det arbete som vi står i. Vi vill tro 
att Gud skall leda oss in i en intres-
sant tid. Tack för att du står med 
oss i arbetet! 

Pastorsutbildningen Asist

Utbildningen för lekmannapastorer har blivit en stor framgång. Många pastorer och andliga ledare 
sluter upp till utbildningsdagarna.

I den vision från Gud som ligger till 
grund för FTM-Missions arbete talar 
Gud tydligt om att undervisning av 

pastorer i Östeuropa skall vara en del av 
arbetet. Att stötta det andliga arbetet i 
länder som finns i det forna Östeuropa.

Mycket har naturligtvis hänt sedan 
denna vision gavs den 10 januari 1978. 
Då var länderna stängda och Guds ord 
kunde inte förkunnas fritt. Den evang-
eliska kyrkan var förföljd och kristna 
förtrycktes och hamnade i fängelse för 
sin tro.

För FTM-Mission har pastorers 
förkovran i Guds ord alltid varit viktig. 
Skillnaden på förr och nu är att idag 
finns Guds ord tillgängligt på ett helt 
annat sätt än innan. Att få läsa Guds 
ord var inte alla förunnat. Ofta delade 
flera på en och samma Bibel. När man 
under några dagar fick Bibeln i sin ägo, 
läste man den inte, man kopierade 
texten för hand, ord för ord, tills man 
hade ett helt evangelium eller ett helt 
Nya Testamente. 

Nu lever vi i den digitala tidsåldern, 
då allt finns tillgängligt och Guds ord 
”finns” i vår ficka, i den telefon som 
blivit var mans ägodel. 

Förkunnelsen av Guds ord måste 
kunna ske på många olika sätt. Det 
viktigaste är att det delas och att till-
fälle ges att fördjupa sig i ordet. Utbild-
ning är inte allt, men den hjälper till att 
bygga ett starkt ledarskap och en and-
lig plattform som bidrar till att bygga 
Guds rike. 

Det arbete som görs genom Asist och 
Mircea, som är ansvarig för arbetet, 
är något vi kan ställa oss bakom. Det 
finns en tydlig vision i hans hjärta och 
en medvetenhet om att detta är en vision 
Gud lagt i hans hjärta.

I en vision som Gud uppenbarade 
för Oliver Lindberg, säger Gud följan-
de: “Jag har kallat Dig och Din fru till 
en speciell tjänst, att bistå pastorer och 
församlingar i Sovjetunionen och län-
derna i Östeuropa”. 

Metoderna må ha förändrats, men 
behovet av förkovran i Guds ord kvar-
står. Att möjliggöra för en yngre gene-
ration att få fördjupa sig i Guds ord 
är helt avgörande för utbredningen av 
Guds rike. Därför vill vi stötta nästa 
utbildningstillfälle ekonomiskt. Vi gör 
därför en insamling denna månad till 
förmån för detta angelägna arbete. 
Budgeten är satt till 10 000 kronor 
per utbildningstillfälle. Det innefattar 
arvode till föreläsare, förtäring samt 
även kostnadstäckning för några pas-
torer som behöver hjälp med kursav-
giften.

Frågestund då Guds ord kan fördjupas.



Moldavien i Pandemins spår

Mer och mer ser vi vad för-
samlingens närvaro betyder 
för människorna som bor i 

Glodeni. Vi ser tydligt hur perspektiven 
förskjutits under de tio år som gått. Från 
att ha varit en företeelse som pågick i 
marginalen av människors medvetan-
de, har församlingens position allt mer 
kommit att hamna i centrum. 

Visst finns det många fördomar om 
den evangeliska tron, vars närvaro inte 
alltid setts med så blida ögon av den 
Ortodoxa kyrkan och av de styrande 
politikerna. Men idag ser situationen 
annorlunda ut. Församlingen har, tack-
vare sitt sociala arbete, vunnit de lo-
kala myndigheternas förtroende. Idag 
räknar man med församlingens insatser 
och de anses vara ovärdeliga. 

Detta faktum är något som gläder 
oss mycket. Den evangeliska kyrkans 
främsta uppgift är att ställa sig i gapet 
för de svaga och de som ingen röst har i 
samhället. Igor har lämnat denna häls-
ning till oss.

Kära bröder och systrar, tack i Jesu 
Kristi namn för den ekonomiska 
hjälp som vi får del av i Glodeni, 
Moldavien. Nu när vi alla ge-
nomgår svåra tider har folket i 
Moldavien, som innan pandemin 
levde ett svårt liv, fått det ännu 
svårare. Förutom patienter med 
Covid-19 finns det andra som är 
hungriga, sjuka i diabetes, eller 
har hjärtproblem. Vi besöker 
många änkor och sörjer för flera 
föräldralösa barn. För tillfället 
drar de alla nytta av bröd och mat.
Föräldralösa barn, som inte har 
något att äta, kommer till kyrkan 
och får del av en måltid i Herrens 
namn. 

Människor har allt svårare att 
lita på andra människor. Därför 
kommer de till kyrkan, i hopp 
om att hitta en tillflykt till Gud. 
Församlingens lokal har om-
vandlats till ett ”Betezda-bad”, 
där alla behövande finner tröst 
och frälsning. För närvarande ber 
alla myndigheter i Glodeni oss att 
vara med dem och ta hand om 
de fattiga, de föräldralösa och 
änkorna.

Nu har kyrkan blivit en till-
flyktsort, där de finner frälsning 
i Jesus och mat för sina tomma 
magar.

Vi tackar Herren för brödet och 
matpaketen som leder människor 
till Guds rike.

     Pastor Igor Lazar

Vad helst ni 
gjort mot en av 

dessa mina mins-
ta... Flera föräldra-
lösa barn kommer 
och äter i kyrkan. 

En syskonska-
ra på totalt 5 
barn, den yngs-
ta inte med på 
bilden, får del 
av matpaket.

Att dela Guds 
ord med barnen 
som kommer, är 
en viktig del av 

arbetet. 

Det finns oändligt mycket att känna 
tacksamhet över. Gud finns med mitt 
i det svåra och han visar sig för männ-
iskorna genom både bröd och matpa-
ket. Två viktiga redskap Gud givit till 
oss. Brödet och matpaketen ger oss en 
möjlighet att besöka människor, bedja 
med och för dem. Under åren har vi 
sett hur detta arbete förvandlat många 
människors liv. Mycket återstår att göra, 
men vi tackar Gud för det han gjort 

och fortsätter göra bland innevånarna 
i Glodeni, Modavien. Snart hoppas vi 
kunna påbörja om och till-byggnationen 
av fastigheten, som vi tror skall få bli 
till rik välsignelse för alla som bor och 
lever i staden. Behovet av hjälp kommer 
inte minska, varför vi tror att detta är 
en viktig satsning som ligger rätt i tiden. 
Tack för ditt fortsatta stöd.



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

Pastorsutbildningen Asist

Detta tar jag till hjärtat
Rubriken till denna text kommer från Klagovisorna, en av Bibelns kanske 
minst lästa böcker. Vad kan bokens författare lära oss om Guds närvaro 
mitt i vårt lidande?

Att skriva något om lidande är 
svårt. Klagovisornas texter bju-
der visst motstånd av just den 

anledningen. Jeremia, som tros vara 
bokens författare, skriver i det tredje 
kapitlets inledning ”Jag är mannen 
som fått se lidande.” Jeremia hade med 
egna ögon fått se och själv uppleva det 
han beskriver i texten. Klagovisorna 
skrevs efter staden Jerusalems belägring 
omkring 587 f.Kr. Jeremia befann sig 
tillsammans med dem som förts bort i 
den babyloniska fångenskapen. I sorgen 
efter det som drabbat det judiska folket 
skrivs den fem kapitel långa boken, vars 
texter är svårsmälta, men som samtidigt 
kan skänka oss mycket tröst. Vem kan 
vara mest lämplig att ge råd, än den som 
själv upplevt lidande?

Det tredje kapitlet är i sin utform-
ning både en klagan och en lovpris-
ning. Men då måste vi också förstå att 
klagan är en form av lovprisning, även 
om den tar sig ett annat uttryck. De 
första tjugo verserna är en lång klagan, 
för att sedan med orden, ”detta tar jag 
till hjärtat”, byta fokus.

Mot slutet av kapitlet gör profeten, 
mitt i sitt och folkets lidande, flera iakt-
tagelser. Jag vill mycket kortfattat stan-
na upp inför dessa. De kan bli till vik-
tiga ”handtag” för oss, när vi befinner 
oss i svårigheter. De kan hjälpa oss att 
inte förlora fotfäste eller då vi med pro-
fetens ord upplever hur ”själen sjunker 
ihop inom oss”.

Från vers 56 - 61 gör profeten följande 
observationer. 

Du har hört min röst
Ibland kan vi uppleva som om vår bön 
inte lämnar rummet där vi sitter. Det är 
som om Gud slagit ”dövörat” till. Men 
Gud lyssnar till oss, när vi i bön ropar 
och suckar till honom. Vissheten om att 
han hör och känner igen vår röst, kan 
hjälpa oss vidare, ut ur vår livssituation.
 

Du kommer mig nära
Inte minst nu i pandemitider kan vi upp-
leva oss isolerade. När vi går igenom en 
prövning eller ett sorgearbete, kan käns-
lan vara oerhört stark; att vi känner oss 
övergivna, bortglömda, eftersom ingen 
förstår hur vi har det. Guds närvaro 
är en tillflykt för oss när vi känner oss 
övergivna. Han är oss nära var stund 
och han övergiver oss aldrig.

Du säger: Frukta inte
Det är obehagligt att känna fruktan eller 
oro. Den som inte upplevt den, kan hel-
ler inte relatera till hur det känns. Men 
att frukta eller känna oro är mänskligt. 
När dessa starka känslor kommer över 
oss, ska vi komma ihåg att mitt i oron 
finns det ro. Därför ska vi lyssna till Jesu 
uppmaning till oss:”Känn ingen oro, 
frukta inte”.

Du räddar mitt liv
Gud ger aldrig upp på människan. Hur 

mörkt och svårt det än är, står Gud kvar. 
Han har i sin nåd, givit oss den helige 
Ande, som tröstar oss. Bara hos Gud 
finns vår räddning. Med ord ur Psalm 91 
får vi bekänna: ”’Den som sitter under 
den Högstes beskydd och vilar under 
den Allsmäktiges skugga, han säger 
till HERREN: ’Min tillflykt och min 
borg, min Gud som jag litar på.’ Han 
ska rädda dig från jägarens snara och 
den härjande pesten. Med sina fjädrar 
täcker han dig, under hans vingar finner 
du tillflykt’”.

Du ser... Du hör...
Vår Gud är seendets Gud. Han ser det 
ingen annan ser och han hör det inget 
öra hör. Det faktum att Gud ser och 
hör, ingjuter hopp i oss, precis som det 
gjorde för profeten. Slavflickan Hagar 
som tjänade hos Abraham och Sara ger 
Gud detta namn, ”Du är seendets Gud.” 
Att Gud både ser och hör är avgörande 
för vår tro. Vi tillber inte en blind och 
stum Gud som förblir oberörd inför våra 
svårigheter. Vi tillber en Gud som ser och 
hör oss och som också förmår se in i det 
fördolda, dit vår blick inte når. Därför 
kan vi med profetens ord bekänna: ”Det 
är Herrens nåd att det inte är ute med 
oss, att det inte är slut med hans barm-
härtighet. Den är ny varje morgon, stor 
är din trofasthet”.

Vem kan vara 
mest lämplig att 
ge råd, än den 

som själv upplevt 
lidande
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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. 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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Som vi tidigare skrev, lägger vi den här månad-
en fokuset på den pastorsutbildning som sker i 
Rumänien. Vi har genom alla år sett hur viktigt 
det är med en andlig förkovran för dem som 
arbetar i evangeliets tjänst. Vi tror att detta ar-
bete, som tar form inom Asist, är en viktig pus-
selbit för att utbreda Guds rike. Tack för ditt 
stöd! Du ger lättast via Swish på nummer 123 
419 3561 eller via vårt BG 233-2393. Tack!

Många deltagare.


