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Nyhetsbrev från                

Jag vill inleda det här vårmånads-
brevet med att önska dig Guds 
rika välsignelse! Det känns fint 

att få tillsända dig det finaste man 
kan önska en annan människa. Gud 
vill oss väl och vår önskan är att 
Guds välsignelse skulle få frigöras i 
än större mått över ditt liv.

Vi bekänner oss till en Gud 
som till sitt väsen känner med oss. 
I 2 Moseboken 34:6-7 uppenbarar 
Gud för Mose vem han är. ”Herren, 
Herren! - en Gud, barmhärtig och 
nådig, sen till vrede och stor i nåd 
och sanning. Han bevarar nåd mot 
tusenden.” Det är sådan vår Gud är;  
barmhärtig, känner med oss och han 
bevarar sin nåd mot oss och emot 
tusenden. Det här är Guds främsta 
egenskaper. Dessa har också blivit 
synliga i Jesus Kristus, Guds son. 
Jesus är vår förebild, den vi i allt vi 
gör och säger skall ha som förebild. 
Vilken Gud vi har och tjänar! 

I det här brevet skriver pastor 
Igor om den fortsatt svåra situatio-
nen i Moldavien och som verkar bli 
svårare att hantera ju längre tiden 
lider. Pandemin har drabbat landet 
oerhört hårt. Där en redan under-
målig sjukvård utsatts för än större 
tryck under pandemin. Men mitt i 
allt detta svåra, möter människor en 
levande frälsare.

Vi kan också ge en kort rapport 
om Asist, den pastorsutbildning 
som vi skrivit om några gånger ti-
digare. Vi gav 10 000 kronor för att 
kunna erbjuda fler att gå. Här de-
lar vi med oss av några röster som 
skriver om vad utbildningen betyder 
för dem. Det är fint att se flera yngre 
personer ta sig an denna utbildning. 
Guds rike behöver fler arbetare för 
att bringa in den skörd som nu är 
mogen. Denna utbildning skicklig-
gör dem i deras arbete. Vi vill också 
säga tack till dig för ditt stöd genom 
gåvor och förbön. Två betydelse-
fulla pelare i det arbete Gud ställt 
oss i att utföra. Må Herren rikligen 
välsigna dig för din så betydelsefulla 
insats.

          

För en tid sedan gjorde vi en insam-
ling till förmån för Asist och det 
arbete som de bedriver. Mircea 

som leder arbetet skriver till oss:

Vi är tacksamma gentemot Gud för de 
enorma möjligheter vi har att utrusta en 
ny generation Herrens tjänare som också 
är hungriga efter Guds ord. Att få vara 
med i en sådan process är en härlig och 
livsförändrande upplevelse. Jag pratar 
ofta med de unga och de säger till mig 
att de är så välsignade över att de är 
inskrivna i Asist-programmet.

Vi har, helt nyligen, förbättrat hela 
läroplanen och inkluderat många fler 
bra och inspirerande kurser. Vi har 
också skärpt kraven, varför eleverna 
måste spendera lite mer tid i skolan 
vilket medförde att kostnaderna blev 
högre. Men Herren tillhandahöll, via 
FTM-Mission, de resurser eleverna be-

Jag heter Alexa Martin. Asist-program-
met är absolut grundläggande för att 
jag skall kunna vara sann i min andliga  
tjänst och att leva för Kristus. Vi måste 
förse oss med Skriften för att vara värda 
något gott arbete. Det är den perfekta 
inställningen för att lära sig att tillämpa 
bibliska principer i tjänsten.

Asist är en interaktiv kurs med väl-
utbildade lärare, en kurs som utvecklar 
ditt tänkande i ljuset av Guds ord. Det 
uppmuntrar dig att känna Gud på en 
djupare nivå, att älska honom genom 
lydnad mot ordet. Det är en miljö där 
du interagerar med människor från 

hela landet 
som älskar 
Gud och vill 
utvidga hans 
kungarike.

Indirekt, 
genom att in-
teragera med 
m ä n n i s k o r 
som älskar Gud och  uppriktigt sö-
ker honom, är Asist den miljö där 
du kan undersöka din tjänares hjär-
ta och dess motiv. Kursen förser dig 
direkt med verktyg och kunskap för 
ett effektivare tjänande.

hövde för att de skulle kunna uppnå 
sina mål. Eftersom vi fick se och upp-
leva hur Gud svarade på detta behov, 
blir vi ännu mer övertygade att detta 
program är en gudomlig resurs. År ef-
ter år ser vi hur Gud välsignar och hur 
formerna för arbetet blir mer tydliga 
och därför är det omöjligt att inte ropa 
ut ett stor halleluja!

Vi är så tacksamma mot FTM-Mis-
sion och hur hjälpen möjliggör för någ-
ra av studenterna att delta. Detta öpp-
nar så många möjligheter för dem, som 
annars inte skulle kunna vara en del av 
detta program.

              Mircea, programansvarig

Det glädjer oss så att få se hur unga 
människor får tag i Guds vision och 
kallelse för sina liv. Tillsammans bygger 
vi Guds rike och tillsammans bärgar vi 
den skörd som är mogen.

Asist bygger Guds rike

Det är mycket glädjande att se det ökande intresset för dessa kurser.



Gud är den enda lösningen

FTM-Missions engagemang i 
Moldavien har pågått i drygt 10 
år. Det var i juni 2010 som den 

första resan gjordes. Föga anade vi då 
vad det skulle komma att innebära och 
vad Gud hade för tankar om framtiden.  
Men det var på ett Herrens tilltal, redan 
2007, som vi tre år senare fick möjlighet 
att besöka Glodeni.

Mycket har hänt under dessa år. 
Det finns mycket att känna tacksam-
het över.  Många människor har blivit 
hjälpta, liv har räddats genom de oli-
ka projekt vi stöttar. Men vi har också 
mött människor vars liv, trots insatser 
vi gjort, inte gått att rädda. Valentina 
var en sådan vi inte glömmer. Idag har 
vi en god relation till hennes tre barn, 
som vi fortsatt kunnat hjälpa.

Ganska snart efter hemkomsten 
2010 påbörjades renoveringen av ba-
geriet. Vi startade också utdelning av 
matpaket till behövande familjer. Un-
der de år som gått, har jag ofta åter-
kommit till och funderat över betydel-
sen av dessa matpaket. Vad hade Gud 
för tanke bakom dessa paket? Fanns 
det en djupare mening med varför det-
ta arbete kom igång och har kunnat 
fortsätta? Bortsett att de lindrar en 
akut hunger, har vi med åren insett och 
förstått den djupare innebörden av vad 
matpaket och bröd i kombination har 
gjort med ett helt samhälle.

Mer och mer inser vi att närvaron 
av församlingen och det arbete som 
görs har, tackvare dessa insatser öpp-
nat, inte bara dörrar, utan även männ-
iskors hjärtan. 

I mer än ett år har vi befunnit oss 
i en pandemi, som på så många sätt 
förändrat livsvillkoren för en hel värld. 
Moldavien har drabbats oerhört hårt. 
Idag har man över 5 700 döda i Covid 
-19 och drygt 250 000 som smittats. 
Man ser ett ökande antal nya fall var-
je dag. I en sådan situation har dessa 
båda insatser fått en än mer betydelse-
full roll. 

I en hälsning till oss skriver Igor om 
situationen som blir allt mer bekym-
mersam. Samtidigt ser han hur allt fler 
människor kommer till församlingen 
för att söka hjälp. Här kommer pastor 
Igors hälsning:

Gud är den enda lösningen, och 
bröd och paket är verktyg genom 
vilka budskapet om Guds kärlek 
når människor.

Situationen i Moldavien är 
instabil. Vi har minst 500 nya 
covidfall varje dag. Vi har just nu 
fler dödsfall än i Kina. Människor 

är missnöjda med restriktionerna. 
Politikerna spelar sitt ”spel”. 
Antalet arbetslösa ökar varje dag. 
Tydliga lösningar för att stoppa 
pandemin saknas från regeringen.

Det finns bara en lösning 
kvar - att vädja till Gud. Att gå i 
kyrkan har blivit en nödvändighet. 
Människor inser att församlingens 
lokaler är en säker tillflykt.

Fler och fler människor som 
kommer till församlingen för att ta 
emot bröd och matpaket, uttrycker 
önskan att kommunicera om sina 
problem med oss.

Till exempel: En äldre man vid 
namn Ion erkände för min fru 
Sveta vilken stor roll bröd och 
paket spelar för honom och hans 
familj. Hur ofta han går hungrig. 
Och att han bett till Herren att ge 
honom mat.

Andra fattiga människor kom-
mer till församlingen i hopp om att 
hitta någon som lyssnar på deras 
problem och ber för dem.

Vi tackar Herren för öppna 
dörrar under pandemin, för att 
vi får förmedla budskapet om 
frälsning till människor.

            Med kärlek, pastor Igor

Vi känner en stor tacksamhet för det 
arbete som görs och de kontakter de 
skapar i samhället. Bröd och matpaket  
är tydliga symboler för hopp och kär-
lek uttryckt i praktisk handling. Tack 
för ditt stöd till detta projekt som är 
så oerhört viktigt, inte minst nu under 
pandemin.

Ion berättar vad 
matpaketen be-
tyder för honom 
och hans familj.

Att få ett matpa-
ket betyder att 
man inte är bort-
glömd, att någon 
bryr sig om hur 
man har det.

Från mitt perspektiv 
är Asistprogrammet 
en extremt fördel-
aktig plattform för 
utbildning av för-
kunnare i den lokala 
församlingen. Det är 
inte bara en utbildning som vidgar 
dina horisonter, den utvecklar unga 
tjänare genom välstrukturerade kurser 
och högkvalitativa lärare som under-
visar och ger relevant och gedigen 
information.

  Om du vill befästa din tjänst, 
både praktiskt och intellektuellt, re-
kommenderar jag varmt Asist-pro-
grammet. Ett program som kommer 
att utveckla och förbereda dig, oav-
sett vilken tjänst du har.

Paul Daraban, pastor
Asist hjälper mig att 
förstå min andliga kal-
lelse och att upptäcka 
mina andliga gåvor.

Det utvidgade min 
vision om lärjunga-
skap och vikten av det i min tjänst. 
Det hjälpte mig också att motivera 
andra i deras andliga tillväxt. Min son 
är 25 och han deltar också. 

När vi pratade sa han att det för 
dem som ung generation, påverkade 
utbildningsprogrammen dem och gav 
dem ett bra uppsving för att utöva 
sina andliga discipliner. För dem som 
är involverade i att leda ett andligt ar-
bete, är det till stor hjälp genom att 
vi får information från auktoriserade 
lärare.

Simona Gavris



I dagarna fick vi en 
hälsning från  pastor 
Igor Lazar, där han 
berättar att hans fru 
Svetlana har fortsat-
ta problem med sina 
tänder. De håller nu på 
att sätta in implantat 
och hon kommer senare att få tänder. 
En mycket svår process med tanke på 
hennes tidigare problem. Svetlana har i 
nuläget fått fyra implantat inmonterade 
och nu väntar en 5 månader lång rehabi-
litering av hennes tandkött. Under tiden 
får hon bära en tandprotes. 

Vi fick också en vädjan om ekono-
misk hjälp, som vi har svarat ja till. Av 
tidigare insamlade medel kommer vi 
kunna betala hela behandlingen på ca 
30 000 kronor. Bed gärna för Svetlana 
som känner sig utsatt och får genomgå 
en svår och ganska komplicerad be-
handling.

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

 

Det finns mycket att skriva om 
detta land, som just nu genom-
går ett stålbad, som i mångt och 

mycket avgör dess framtid. Moldaviens 
utbredda fattigdom tömmer dess byar 
på innevånare. Allt fler samhällen faller 
offer för utflyttning. Detta är något jag 
själv slagits av då jag besökt landet. 
Många hus, där det tidigare levde flera 
generationer tillsammans, står idag över-
givna. Den äldre generationen har dött 
bort och många av de yngre har lämnat 
landet. Enligt en FN-rapport som släppts 
helt nyligen visar på att 25% av alla 
barn och de över 60 år lever i fattigdom. 
Även om fattigdomen minskat något de 
senaste åren, lever en betydande del av 
befolkningen kvar i fattigdom. 

Moldavien finns bland de länder i 
Europa vars befolkning nu minskar i 

Slitaget är påfallande stort och många hus som jag besökt är i stort behov av renovering.

snabbast takt. I den aktiva delen av be-
folkningen är utflyttningstakten 40%. 
Den äldre delen av befolkningen ökar, 
eftersom det företrädelsevis är de yngre 
som lämnar landet. År 2035, om den 
här takten består, kommer landet ha 
2,4 miljoner innevånare, mot ca 2,9 
idag. År 2010 låg den på ca 3,5 milj.

Sedan valet, som hölls den 1 no-
vember förra året, har det politiska lä-
get varit fortsatt instabilt, då man inte 
lyckats enas om den politiska makt-
balansen i parlamentet. Under april 
upplöstes parlamentet och nyval skall 
hållas i juli i år. Mycket står på spel och 
landets framtid är oviss. Med en ny 
president, som vill föra landet närmare 
EU, finns mycket kvar att göra innan 
landet utjämnat fattigdomskurvan. 

Efter många årtionden av korrup-
tion och maktmissbruk, längtar många 
efter en högre levnadsstandard än den 
landet nu har. En absolut nödvändig-
het, för landets fortsatta utveckling, 
är att man kommer tillrätta med rätts-
väsendet och att man tar krafttag mot 
den utbredda korruptionen. 

Under de 10 år jag besökt landet, 
har jag fått se hur detta politiska makt-
missbruk drabbar de allra svagaste. Vi 
har förstått att den hjälp som förmed-
las via FTM-Mission får betydelse för 
de människor som drabbas så hårt. I 
vissa fall har hjälpen varit direkt livs-
avgörande. 

Svetlana Lazar

Moldaviens framtid är oviss
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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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Precis som förra månaden lägger vi vårt fokus 
på de pågående projekt som vi står med i. Det 
är bland annat bröd och matpaket i Molda-
vien. Romer och pastorsunderhåll i Rumäni-
en, Moldavien och Polen. Din gåva möjliggör 
för oss att fortsätta arbetet, lindra nöden och 
utbreda Guds rike. Tack för ditt stöd! Du ger 
lättast via Swish på nummer 123 419 3561 
eller via vårt BG 233-2393. Tack!

En kvinna får ta emot ett 
matpaket.


