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Nyhetsbrev från                

Vill inleda detta nyhetsbrev med 
att skriva några rader om det 
pågående kriget i Ukraina. 

Den snabbt eskalerande våldsspiral vi 
nu ser är mycket skrämmande. Med 
tanke på det arbete som FTM-Mission 
stödjer i Moldavien, finns en direkt oro 
för pastorsfamiljen om också Molda-
vien skulle dras in i denna konflikt. 
En tanke som är både oroande och 
skrämmande. 

Även om det i nuläget inte finns 
några direkta indikationer på att  
diktatorn Vladimir Putin kommer att 
invadera också Moldavien, är landet 
”en lågt hängade frukt” som ganska 
enkelt kan ”plockas”. Om detta hän-
der, blir det moldaviska folket själva 
en del av den flyktingvåg vi nu ser.  

De senaste dagarna har jag för-
sökt att hålla kontakten med pastor 
Igor, som kastats in i en situation 
ingen tidigare räknat med. En nästan 
omänsklig arbetssituation som gör si-
tuationen svår att hantera. 

I nuläget är Moldavien bland de 
länder som får ta emot en del av den 
stora flyktingvåg av människor som 
flyr kriget. I skrivande stund ökar 
antalet flyktingar i Moldavien. En 
förfrågan har kommit från borgmäs-
taren  i Glodeni, staden där vi arbetar, 
om möjligheten finns att hysa flyk-
tingar i församlingens lokaler. Denna 
möjlighet har sedan förfrågan kom, 
blivit en verklighet. 

I detta nyhetsbrev skriver också 
pastor Igor om sitt ordinarie arbete 
och om de ökande behoven i spåren 
av pandemin. Vi skriver också om 
pastorsutbildningen Asist som leds av 
Mircea Ardelean. Också det ett fint 
arbete som har stor betydelse för ut-
bredningen av Guds rike.

Mycket händer på kort tid och det 
är nästan omöjligt att veta vad som 
kommer hända härnest. Våra förbö-
ner är av yttersta vikt och vi ber för 
både det ukrainska folket, men också 
för situationen i Moldavien, att vål-
det vi ser inte skall sprida sig. Tack 
för dina förböner och för ditt fortsat-
ta stöd!

Stora flyktingströmmar har nått 
både Polen och Moldavien sedan 
invasionen av Ukraina startade. 

Då vi som organisation har kontakter 
i båda länderna, finns det nu möjlighet 
att hjälpa på plats. 

Situationen i dessa båda länder för-
ändras snabbt och det kan vara svårt 
att fatta de rätta besluten. Men vi kän-
ner oss trygga med de kontakter vi har 
i både Polen och Moldavien. I Molda-
vien är arbetet med människor som 
flytt redan igång. 

Moldavien
Situationen i Moldavien med ett stort 
antal flyktingar i landet, blir inte lättare 
ju längre krisen kommer pågå. I nulä-
get befinner sig ca 101 000 ukrainare 
i Moldavien, ca 250 000 har passerat 
landet för att resa vidare till framförallt 
Polen eller Tyskland, men även till andra 
länder i Europa och Skandinavien. 

Pastor Igor har varit vid gränsen 
till Ukraina, nära Odessa, en resa på 
ca 50 mil tur och retur för att hämta 
flyktingar. Den här gången kunde han 
hjälpa två mammor med sammanlagt 
sex barn. De finns nu i Glodeni, i för-
samlingens lokaler.

Under den senaste tiden har lev-
nadsomkostnaderna ökat markant i 
Moldavien som importerar merparten 
av sina dagligvaror från Ryssland och 

Ukraina. Priset på många dagligvaror 
har ökat med ca 30% och priset på 
elektricitet och framförallt gas har ökat 
ännu mer. Ett faktum som också gäl-
ler övriga Europa. Sammantaget har 
levnadsomkostnaderna ökat med nära 
50%. Vi gör däför ett upprop i detta 
nyhetsbrev, med en vädjan till dig om 
hjälp att göra en insats för situationen 
i Moldavien på den plats där vi sedan 
snart 12 år har verkat. I dagarna har 
vi skickat en mindre summa pengar 
för att täcka redan höga omkostnader 
kopplat till flyktingkrisen. Men mer be-
höver göras för att på sikt klara av den 
situation som tros bli långvarig.

Polen
Sedan många år tillbaka har vi goda 
relationer med Polen. Genom åren har vi 
kunnat hjälpa vid flera olika katastrofer. 
Det polska folket gör nu en fantastisk 
insats, men också de behöver vår hjälp. 
Genom våra kontakter i Polen har vi 
nu fått en möjlighet att hjälpa till med 
att ge mat och husrum till ett hundratal 
föräldralösa barn som kommer från ett 
barnhem i Ukraina. De är på väg till 
Olesnica, där också pastorsparet Lidia 
och Pawel Nowakowski bor. Din gåva 
kommer oavkortat att gå till omkostna-
der för denna flyktingkris. Vi återkom-
mer med mer information så snart vi får 
tillgång till den. Tack!



 

Vi känner glädje och tacksamhet 
över att denna viktiga satsning 
kan fortsätta. Pandemin har 

påverkat även detta arbete, då flera 
pastorer tvingats att hoppa av på grund 
av ekonomiska skäl. Vi när ändå en 
förhoppning om att när läget blivit lite 
mer normalt, dessa pastorer kan komma 
tillbaka. Men för merparten av de pas-
torer som fortfarande är med, fortsätter 
nu utbildningen. 

Att utbilda pastorer är en viktig 
uppgift. Att bli skickliggjord i att förstå 
Guds ord, för att sedan i sin tur kunna 
undervisa, är viktigt. Att tillsammans 
få studera Guds ord och att bli under-
visad fördjupar kallelsen att nå ut med 
evangeliet. Vi har med egna ögon fått 
se hur avgörande en pastoral utbild-
ning har varit under alla år vi bedrivit 
pastorskonferenser. En uppgift vi fort-
farande önskar att fortsätta med. 

När omvärldsläget har blivit bättre 
och resor kan göras, kommer vi åter 
igen att titta på hur vi kan få till stånd 
en konferens tillsammans med Asist. 
Fram tills dess, försöker vi att stötta 
dessa pastorer genom Asist och det ar-
bete de bedriver. Mircea skriver:

Kära vänner, vi är så tacksamma 
till Herren för en sådan tid av nåd 
som vi upplevde i vår tjänst för 
Herren.

Vi startade Asists teologiska 
utbildningsprogram 2015 och flera 
år i följd hade vi en otrolig ökning 
av antalet inskrivna pastorer. Vi 
såg den andliga törsten bland våra 
pastorer, söndagsskollärare och 
ungdomspastorer etc.

När pandemin började för 
två år sedan, var vi lite oroliga 
för hur det skulle gå. Vi hade 
onlinemöten  några få gånger, men 
prisad vare Herren att vi för det 
mesta kunde träffas fysiskt. När 
vi ser tillbaka på denna svåra tid, 
är vi så tacksamma för att vi inte 
hade några svåra covidfall och att 
vi kunde engagera oss i studenterna 
som investerat i utbildningen och 
hjälpa dem att växa i sina andliga 
liv och tjänst.

Vi är nu inne på den sista delen 
med den här gruppen av studenter 
och ser med stor glädje och hopp 
på framtiden när vi ser den stora 
och välsignade frukt detta arbete 
skapar.

Vi startade med en stor grupp 
studenter 2020 och förutom två 
elever är alla i det sista steget hos 
oss.

Jag är också 
så tacksam till 
Herren för att 
han välsignat 
Asist  utbi ld-
ningsprogram.

De två åren 
som tillbring-
ades i utbildningen var värt 100 
procent. Jag har vuxit så mycket i 
mitt arbete som ledare. Jag skulle 
rekommendera detta för alla, ef-
tersom lärarna är mycket duktiga 
och erfarna pastorer. Jag är mer än 
tacksam för den tid som tillbringas 
bland dessa underbara människor.

För mig var det 
en speciell tid 
av andlig ved-
erkvickelse och 
uppbyggelse. 
Jag är så tack-
sam till Gud för 
ett sådant sam-
manhang som 
Asist är, där jag fick så god andlig 
tillväxt och genom vilken jag kunde 
förbättra mitt predikoarbete i kyr-
kan där jag tjänar som äldste.

Pastorsutbildningen - ASIST

Alla är väldigt glada över 
de kunskaper och de praktiska 
färdigheter de fick.

Vi kan inte vara tacksamma nog 
mot Herren för en sådan utrustad 
tjänst här i vårt område.

   Mircea

Det är så fantastiskt att få ta del av 
dessa rapporter. Att få se hur Guds rike 

utbreds och skickliggörs för sin uppgift 
genom dessa pastorer. 

Vår förhoppning är att vi skall kun-
na göra mer för detta arbete. Att vi 
skall kunna arrangera en pastorskonfe-
rens inom en överskådlig tid. Bed gär-
na för denna satsning. De behöver våra 
förböner och ekonomiska stöd.

Pastorer, evangelister och andliga ledare som tar del av den så viktiga undervisningen.

För en lite tid sedan fick jag ett 
meddelande från pastor Igor i 
Moldavien. Han skriver och 
vädjar om hjälp för sin familj. 
Med ökande priser på många 
dagligvaror, inte minst gas och 
elektricitet, har makarna skuld-
satts sig för att klara av sina 

utgifter. Han skiver att de i 
ett akut läge behöver ca 10 
000 kronor. Känner du att 
du vill hjälpa makarna, så 
kan du göra det genom att 
märka din gåva ”Makarna 
Lazar”, så går din gåva oav-
kortat till dem. Tack!

Igor & Svetlana Lazar.



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

Ukraina

Utdelning av både matpaket och 
bröd fortsätter. Behoven och 
mängden människor som söker 

sig till församlingen ökar. Det så viktiga 
arbetet har kommit att betyda allt mer 
för det arbete som görs i Moldavien. 
Pandemin är fortfarande ett problem i 
Moldavien, men även där går det sakta 
åt rätt håll. Då vi nu lagt merparten av 
pandemin bakom oss, kommer hjälpbe-
hovet att vara stort. Familjer som tidigare 
klarade sig på den inkomst de hade, har 
i och med pandemin förlorat den enda 
inkomst de hade. 

Nu är ytterligare en prövning att 
vänta för det moldaviska folket. Kriget 
i Ukraina har medfört en stor flykting-
våg, där människor passerar eller väljer 
att stanna i Moldavien. Igor har lämnat 

Allt fler söker sig till församlingen

Sasha är en av många som får ta emot ett mat-
paket. Han bor tillsammans med sin mamma.

den här hälsningen.

När allt blir dyrare söker fattiga 
människor efter sanningen. Vi 
lever i en värld full av kaos och 
besvikelse. Folk litar inte längre på 
någon. Allt som folk litade på blev 
illusioner. Nu när allt i Moldavien 

En kvinna får ta emot ett matpaket.

blir dyrare ... gas, elektricitet, mat 
och oljeprodukter ... det enda 
hoppet för människor i socialt 
utsatta situationer är hoppet i 
Gud. Detta gör att allt fler fattiga 
människor kommer till kyrkan och 
får dra nytta av sociala projekt 
med bröd och mat. 

Efter en lång vinter saknar många 
människor de nödvändigaste 
produkterna. Låga pensioner 
och höga priser gör människor 
otrygga. Många av dem kommer 
i förtvivlan till kyrkan i hopp om 
att få höra ett uppmuntrande ord 
och få nytta av ett bröd och mat.

Vi tackar Herren för att bröd 
och mat hjälper människor att inte 
svälta och Guds ord hjälper dem 
att försonas med Herren.

Må Gud förbarma sig över alla 
fattiga, föräldralösa och änkor i 
Glodeni.
  Med kärlek 
  pastor Igor Lazar

Den situation som pastor Igor beskriver 
är svår för oss att både sätta oss in i och 
förstå. Landet Moldavien är satt under 
svår press, inte bara för det faktum att 
landet tagit emot en stor mängd flyk-
tingar, utan vi ser nu de djupa spår som 
pandemin gjort bland landets fattiga 
befolkning. Där även de som tidigare 
hade det någorlunda gott ställt, nu blivit 
fattigare och söker hjälp hos församling-
en. Den hjälp vi skickar blir därför allt 
viktigare. Tack för ditt fortsatta stöd!
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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 gör nu en riktad insats för att hjälpa de 
människor som är på flykt. Din gåva kommer 
oavkortat att gå till, i första hand, de insatser 
som vi försökt beskriva i detta nyhetsbrev. 
Men vi är även öppna för att göra andra insat-
ser om så behövs, där möjligheten öppnar sig. 
Tack för ditt stöd till Ukrainas folk. Märk din 
gåva ”Ukraina”. Swish 123 419 3561 eller via 
vårt BG 233-2393. Tack!


