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Nyhetsbrev från                

ASIST arrangerade far- och sonhelg

Under sommaren har ASIST varit med och arrangerat en helg för fäder och deras söner. 

Det vi uppskattar med organi-
sationen ASIST är deras höga 
ambitioner att föra människor 

närmare Gud. Redan från mitt första 
möte med denna organisation upplevde 
jag hur deras vision ligger nära vår egen 
som organisation.

 En av de bärande pelarna i 
FTM-Mission är och har alltid varit att 
stärka pastorers andliga tjänst. Genom 
åren har detta bl.a skett genom att ar-
rangera konferenser och seminarier för 
pastorer och deras fruar. Genom åren 
har många sådana konferenser hållits i 
både Polen och Rumänien, men även i 
forna Tjeckoslovakien. Vi är förvissade 
om att dessa tillfällen till andlig förkov-
ran varit avgörande för församlingar-
na och deras pastorer. Under många 
år hölls dessa konferenser i hemlighet, 
eftersom länderna var stängda för allt 
evangeliskt arbete. 

Mot den här bakgrunden känner 
vi starkt för det arbete som ASIST nu 
leder. Att se fäder bedja för och med 
sina söner är mycket glädjande. Mircea 
skriver:

Det var ett fantastiskt tillfälle 
för oss alla som var med och 
organiserade detta välsignade 
evenemang.

Det är fantastiskt att se hur Gud 
kallar män, i detta fallet fäder, 
att fokusera på sin tro och att 
se dem stötta sina söner i deras 
trosvandring.

Att se fäder investera tid och engage-
mang i sina söner ger hopp för fram-
tiden. Att få bedja för dem och deras 
andliga utveckling. Rådet från Ord-
språksboken 22:6 ”Vänj den unge vid 
den väg han bör vandra, så viker han ej 
av från den när han blir gammal”, känns 
oerhört centralt och viktigt. Vi gläds 
över det initiativ som tagits och inser 
betydelsen av denna satsning. Fädernas 
roll som goda förebilder, både i familjen 
och i samhället, är oerhört viktig och 
behöver stärkas. Därför är detta initiativ 
så viktigt. Detta bekräftas också av de 
många kommentarer som gjordes från 
deltagarna. En pappa skriver:

Jag är mycket tacksam till Gud 
för den här typen av möten och 
sättet att arbeta. Gud har gett 
mig mycket under helgen och jag 
praktiserar redan några saker och 
en hel del av råden jag fått med 
mig, kommer jag att följa. Sådana 
seminarier hjälper oss att göra 
förändringar i och runt oss.

Jag gläder mig och uppskattar 
att du stöttar mig i bön. Tack så 
mycket för allt. Var välsignad!

   Emil

Vi följer ASISTs arbete och känner 
tacksamhet till Gud för det initiativrika 
arbete som de utför. 

Det mesta av sommaren har nu 
lagts bakom oss och vi går 
mot höst och svalare tem-

peraturer. Men vi hoppas på en fin 
höst. Varje årstid har ju sin tjusning, 
sägs det.

Det är med tacksamhet vi ser 
tillbaka på det som varit somma-
rens aktiviteter. Även om sommaren 
innebär vila och ledighet, så har ar-
betet ute på missionsfältet inte tagit 
semester. I den här upplagan skriver 
vi fortsatt om några av de olika ak-
tiviteter som hänt under sommaren. 
Det vi upplever som tacksamt är att 
se hur människor kommer till tro. 
Att det målmedvetna arbete som vi 
står med i, bär frukt.

Som missionsorganisation gläds 
vi med våra samarbetspartners, pas-
torer och andra, som arbetar för 
evangeliets spridning och männ-
iskors upprättelse. Det är roligt att 
få förmedla nyheter som berör och 
uppmuntrar till fortsatt engage-
mang. Här intill kan du läsa om ar-
betet som görs inom ASIST, som vi 
skrivit om i tidigare brev. Att man 
nu samlat fäder och söner tillsam-
mans under ett veckoslut, är en så-
dan satsning som känns angelägen 
och viktig. Inte minst i en tid då be-
hovet av manliga förebilder är stort. 

Vi gläds också över det stora an-
tal barn som under sommaren fått 
komma till församlingen i Glodeni. 
Ett arbete som vuxit varje år och 
som idag når långt utanför försam-
lingen. När jag tänker tillbaka på 
mitt första möte med församlingen 
och ser den utveckling som skett, 
kan man bara känna tacksamhet till 
Gud för det som han gjort. Vår roll 
som stöttande part och ekonomisk 
motor har också varit avgörande. 
Men det är Guds verk. Därför skall 
Gud ha äran för det som han gjort 
och fortsatt gör. Tack också till dig 
som stödjer arbetet genom gåvor 
och förböner. Vår bön är att Gud 
skall välsigna dina händers verk! 
Tack!



 Arbetet med Marianas & Rebecas hus

Det blev över vår förväntan. 
Många barn har velat kom-
ma till sommarens läger som 

arrangerades i församlinens lokaler. 
Sammanlagt har drygt 150 barn i olika 
åldrar deltagit i de båda lägren. Vi har 
under dessa dagar kunnat ge dem det 
bästa vi vet och det är Guds ord.
Det har naturligtvis ordnats med olika 
aktiviteter, precis som det ska vara på 
ett läger. Igor skriver:

Lovad vare Gud för möjligheten 
att organisera och hålla det andra 
barnlägret i augusti. Gud gjorde 
mirakel! Varje dag kom 100 barn. 
Som i det första lägret i juli hade vi 
ett liknande program. Bibelklass, 
spel och andra aktiviteter där alla 
barn var inblandade. Varje dag 
får alla barn frukost, lunch och 
middag. Eftersom vi anade att 
några av barnen skulle komma 
från fattiga familjer och komma 
hungriga till lägret, ordnade vi 
även med frukost. Barnen ville inte 
gå hem på kvällen. Alla var glada. 
Som ett resultat stannade några 
barn kvar och deltog i kyrkans 
ordinarie verksamhet.

Detta läger hjälpte oss att 
göra Gud känd för barnen. Alla 
informerades om barngrupperna 
vi har och deras olika aktiviteter.

Gud har skapat den största 
glädjen i sommar för barnen i 
Glodeni. Prisa Gud!

            Pastor Igor

Det måste ändå sägas att det är en 
mycket glädjande utveckling vi sett varje 
år. Lägren har vuxit i antal deltagare 
och når långt utanför församlingens 
räckvidd. Det fina gensvar som vi ser 
på dessa sommarläger, bottnar i den 
fina möjlighet vi har genom att dela ut 

Ännu ett sommarläger har hållits i Glodeni, Moldavien

matpaket och bröd. Dessa 
båda projekt är en drivande 
faktor till att vi ser så många 
barn på sommarlägren, 
men även i församlingens 
olika aktiviterter under 
året. Genom barnen får vi 
också möjlighet att möta 
deras föräldrar, vilket ska-
par en fin kontaktyta. 

Tack till dig för att du 
varit med och stöttat denna 
satsning. Tack också för ditt 
trogna stöd till våra andra 
projekt.

Arbetet med Marianas hus fortsätter. I 
dagarna skickade vi ytterligare 5 700 
kronor till hjälp i detta projekt. Taksto-
larna är på plats. Pastor Popa skriver att 
någon donerat kakel till projektet. Nu 
väntar putsning av innerväggar. Det 
återstår att köpa in fönster och dörrar. 
I skrivande stund saknas det medel 
till det, skriver pastor Popa. Men den 
största utmaningen är att hitta duktiga 
hantverkare. Vi vill få färdigt interiören, 
därefter skall huset putsas på utsidan. 
En del arbete återstår alltså innan huset 

är beboeligt. Önskar du stötta detta projekt, 
märk din gåva ”Mariana”, så går din gåva 
oavkortat till projektet.

Rebecas hus
Arbetet har fortsatt på husets översta våning 
samt isolering av vinden. Eftersom delar av hu-
set stod ouppvärmt under en lång tid, har man 
funnit mögel i köket. Detta behöver åtgärdas. 
Priset, speciellt på virke, har gått upp med ca 
30%, varför vi försöker att göra andra saker 
i väntan på bättre priser. Vi väntar också på 
att hennes möbler ska komma från snickeriet. 

Olika aktiviteter ordnades. Då restaurangen Mango inte 
kunde ta emot alla barnen som kom, levererades istället maten 
till kyrkan. Ett angenämt bekymmer.

Nästan hela gänget samlat.

Ett grupp ungdomar har hjälpt till 
med lägret.

Arbetet går sakta framåt.



 

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

Drama leder människor till Guds rike

Under en kort period under 
senare delen av 80-talet spelades 
detta drama i Sverige. En av 

initiativtagarna till att det blev så var 
min far, Oliver Lindberg. Han tog även 
dramat ”med sig” och lät introducera 
det i både Polen och Rumänien. Men i 
Sverige uteblev tyvärr framgången för 
detta drama. Men länderna i Europa 
tog det till sig. Två av de pastorspar 
som vi understödjer, Mircea Ardelean 
i Rumänien och Lidia och Pawel 
Nowakowscy från Polen, arbetar med 
dramat ”Himelens Port och Helvetets 
flammor” och har så gjort i många år. 

 Dramat har varit och är ett myck-
et effektivt evangelisationsredskap. 
Genom åren har tusentals människor 
berörts av budskapet i detta drama. 
Många tusen människor har avgjort sig 

Församlingsmedlemmar spelar i dramat som handlar om livets stora frågor, ”Var hamnar jag när jag 
dör?” och ”Hur lever jag mitt liv?”

för Kristus efter att de sett dramat. Un-
der det bakomliggande året har dramat, 
på grund av pandemin, inte kunnat fö-
ras upp varken i Polen eller Rumänien. 
Men nu har det åter igen börjat att röra 
på sig. För några veckor sedan spela-
des det åter upp i en stad i Rumänien. 
Även i Polen kommer arbetet att kunna 
dra igång igen. Dramat sätts alltid upp 
tillsammans med de lokala församling-
arna på den ort dramat spelas. Detta 
är bra, eftersom man ganska lätt kan 
följa upp de personer som gensvarat 
på frälsningsinbjudan. Kontakten med 
den lokala församlingen gör det lättare 
för den som blivit frälst att knytas till 
församlingen och komma vidare i sin 
nyfunna tro. Ofta kan en Alfa-kurs 
också erbjudas till de som kommit till 
tro, vilket alltid är en tillgång.

En av de pastorer som vi samarbetat 
med under många år är pastor Dan 
Mitra. Han är pastor i ett par mindre 
församlingar utanför Oradea, i samhäll-
ena Hidesel de Sus och i Valani. Under 
de år han tjänat i dessa församlingar 
har det skett en fin utveckling. Det till-
kommer nya människor och det hålls 
dopförrättningar ganska regelbundet. 
Helt nyligen hölls det en dopförrättning 
i församlingen i Valani, där två olika 
brödrapar lät döpa sig. Vi delar glädjen 
med Dan över de unga bröder som valt 
att låta döpa sig.

Dop har hållits

Två brödrapar har låtit döpa sig.

Svetlana Lazar
Vi har under den gångna månaden 
också förmedlat 15 000 kronor av tidi-
gare insamlade medel till tandvård för 
Svetlana Lazar, pastorsfru till Igor Lazar 
i Moldavien. Svetlana har under många 
år lidit av en mycket dålig tandhälsa. 
Hon har nu fått sina tänder utbytta 
mot implantat. Vår förhoppning är att 
vi nu lagt det värsta bakom oss och att 
hon nu kan äta utan smärta i munnen. 
Sammanlagt har vi förmedlat ca 30 000 
kronor till detta ändamål.
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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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Vi tackar Gud för ditt fortsatta stöd för 
arbetet på de olika platser där vi finns repre-
senterade. Vi fortsätter det viktiga arbetet med 
att dela ut matkassar till utsatta människor i 
Glodeni, Moldavien. Stöd gärna detta projekt 
med en gåva. Märk gåvan ”Matpaket” eller 
med ett kryss i rutan på talongen. Du ger lät-
tast via Swish på nummer 123 419 3561 eller 
via vårt BG 233-2393. Tack för ditt stöd!

En äldre kvinna har fått ta 
emot ett matpaket.


