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Evangelium är frälsning till människor

D

å har vi lagt en välbehövlig
semester bakom oss. Det har
funnits tid till både vila, besök
i sommarstugan, lite renovering och
besök på västkusten. En bra kombination av olika saker.
Men nu känner vi att det är hög
tid att ”dra igång” höstens arbete
även om sommaren fortfarande dröjer sig kvar en tid.
Under den gångna månaden har
vi nåtts av den alltjämt svåra situationen i Moldavien som, i spåren av
kriget i Ukraina, fått stora ekonomiska svårigheter. Landet har för närvarande en genomsnittlig inflation på
ca 31% men vissa varor har ökat betydlig mer än så. En mycket hög inflation som ett redan fattigt land inte
klarar av. Landets innevånare har det
mycket bekymmersamt med att klara sin vardag. Den höga inflationen
påverkar också missionens arbete.
Läs mer om detta i detta nyhetsbrev.
Under juli och augusti har vi också
kunnat genomföra sommarläger vi
skrivit om i tidigare brev. Igor har
lämnat en hälsning från dessa aktiviteter som du också kan läsa mer om
på sidan två.
Under den gångna månaden har vi
också kunnat medverka till ett fordonsköp för en ukrainsk församling
i närheten av Kyiev genom våra kontakter i Polen. Genom att ge detta
stöd kommer församlingen att kunna
hjälpa familjer som i deras närmiljö
har det svårt. Den blir ett viktigt redskap i deras hjälparbete.
Vid mitt besök i Rumänien i maj
besökte jag Löftenas Barn. I detta
nyhetsbrev skriver Sami om vad de
kunnat göra med den gåva på 15
000 kronor som vi förmedlat. Mycket har hänt under månaden som gått,
vilket får oss att ana att hösten kommer att bli en intensiv tid. Vi vill rikta ett tack till dig som läser våra brev
och som stödjer missionens olika insatser. Tack också för att du kommer
ihåg oss i förbön.

.......................................................
Jörgen Lindberg
Missionsledare

Sami Mitra leder arbetet på Löftenas Barn. Här
tillsammans med två romska pojkar. På bilden till
vänster har man skördat vass för att täcka över ett av
taken till odlingarna.

E

n av de bärande tankarna med
Löftenas Barns arbete är att ”lära
för livet”. Att erbjuda de barn
som, redan från då de föds in i den här
världen, måste kämpa för sin rätt att existera, erbjuda färdigheter som förbereder dem för livets olika utmaningar. Det
organisationen gör är så fundamentalt
viktigt för de barn vars rättigheter inte
upprätthålls. Detta i nära symbios med
att undervisa från Bibeln. Att ingjuta i
dessa barn det allra viktigaste - Guds
ord, kommer i sinom tid att bära en
rik skörd.
Efter mitt besök i Rumänien i mitten av
maj kunde vi förmedla en gåva på 15
000 kronor till Löftenas Barn. Pengarna
gavs bland annat till det odlingsprojekt
som Sami bedriver vid anläggningen
in Chieru, strax utanför Oradea. För
pengarna har man också köpt in ett
ton kol till vinterns uppvärmning. En
ny bevattningspump har köpts, då den
gamla slutat fungera. Nu kan man
lättare bevattna sina odlingar. Vatten
pumpas upp från en närliggande bäck
till en stor plastbehållare, varifrån sedan
vattnet distribueras vidare till odlingarna. Man har också reparerat och målat
om fasaden på ett av husen, samt byggt

ett tak över den svampodling som man
ganska nyligen påbörjat.
Varje deltagare i projektet har sin
egen odling och allt det som marken
producerar får de ta med sig hem. De
grönsaker som blir är ett viktigt tillskott till de familjer vars barn kommer
till Löftenas Barn. De saker som Löftenas Barn lär ut, är sådant som dessa
barn kommer att kunna dra lärdom av
under hela livet. Att lär sig om jorden
och varifrån vår mat kommer och ytterst att det är Gud som ger av sitt goda
till oss är viktig kunskap att bära med
sig genom livet.
Varje gång jag besöker denna organisation så förundras jag av hur mycket
man kan åstadkomma med ganska så
begränsade möjligheter. Man ”tar vad
man har” och gör någonting fantastiskt av det. Allt detta medan man lär
dessa barn om Bibeln och Jesus och vad
han betyder för vårt liv. Det tycker jag
är stort och så värt att stödja. Vad helst
ni gjort mot dessa mina minsta, säger
Jesus, det har ni också gjort emot mig.
Stöd gärna arbetet med en gåva!

V

i kan nu berätta för dig att sommarens dagsläger blev en succé.
Många barn och tonåringar kom
och fick dela glädjen tillsammans med
varandra. I alla tider har församlingen
varit en trygg och säker hamn att vistas
i. Nu i tider av ovisshet blir detta extra
tydligt. Precis så blev det också detta år
när Moldavien lever i ovisshet om sin
egen framtid.
Moldavien har prövats hårt under
de senaste åren, först en pandemi och
sedan ett krig i deras närmiljö. Därför
är sommarlägren så betydelsefulla, vilket blev extra tydligt denna sommar.
Många barn hörsammade uppropet till
tio dagar av aktiviteter i församlingen
som inbjöd till dagsläger. Pastor Igor
skriver:

Många kom när
församlingen
bjöd in till sommarkollo.
Barnen fick
undervisning,
äta sig mätta
och göra roliga
aktiviteter.

Prisad vare Gud för daglägret i
församlingen. Barnen från Glodeni
hade ett läger välsignat av Herren i
församlingen. Barnen uppskattade
undervisningen som byggde på
temat ”Bygga med Gud”. Barnen
hade förmånen att be till Gud och
tillbe honom med lovsånger.
Alla barn tackade Gud för
maten och för sport- och andra
aktiviteter under lägret. Barnen
och deras föräldrar tackar Gud för
församlingen som kunde arrangera
ännu ett fantstiskt läger för barn.
Alla är glada och alla prisar Gud.
Vi riktar ett tack till dig som gjort denna
satsning möjlig. Att investera tid och
engagemang i dessa barns liv har ett
evighetsvärde. Det betyder mer än vi kan
ana. De är också Moldaviens framtid.

Moldavien har drabbats mycket
hårt av kriget i Ukraina. Sedan
kriget startade har man hanterat
en flyktigvåg som motsvarar drygt
10% av landets egna befolkning.
Många har fortsatt, medan andra stannat kvar i landet. Genom
FTM-Missions försorg har ca 1000
ukrainska flyktingar kunnat korsa
gränsen in till Rumänien.

Stigande inflation

För närvarande har landet en genomsnittlig inflation på ca 32%,
men den skiljer sig åt mellan olika
varor. För matvaror är motsvarande
siffra ca 34%. Dagligvaror som alla

familjer behöver har blivit rejält mycket
dyrare. Matolja, bröd, smör och ägg
har stigit kraftigt i pris. Några exempel:
grönsaker i genomsnitt 59%, ägg 36%.
Andra dagligvaror med 13,37 %. Men
det som ökat allra kraftigast är naturgasen som ökat med 131%, därefter
drivmedel med 32%.
Denna kraftiga höjning är långt mer
än vad många klarar av. Skillnaden
mellan övriga Europa är att Moldaviens befolkning är den fattigaste i hela
Europa.

liga summa som vi skickat blir mindre värd och vi får sämre möjlighet
att hjälpa dem som är i stort behov
av hjälp. De matkassar vi delar ut blir
färre, alternativet är färre produkter
i kassen. Men det är inte ett alternativ, eftersom att vi vill det skall vara
en hjälp, även om det inte alltid fyller
hela deras behov.
Likaså blir brödet vi delar ut betydVåra projekt
Den rådande situationen påverkar ligt mer kostsamt att producera. Kosthelt naturligt våra projekt. Den månatforts. på nästa sida

naden för distribution ökar också.
Så långt det är möjligt delas bröd
och matkassar ut vid gudstjänsterna.
Men långt ifrån alla som får en kasse har möjlighet att komma. Därför
behöver vi även köra ut matkassar
och bröd.
Alla dessa ökade kostnader gör
att vi i nuläget, när behoven är så
stora, inte får samma slagkraft. Vi
behöver därför öka vårt ekonomiska
engagemang för Moldavien för att,
efter bästa förmåga, kunna ge den
hjälp som många kommer behöva.

Familjen Lazar

Vi vet att denna mycket speciella
situation också påverkar pastor Igor
och hans familj negativt. Att inte veta
hur man skall kunna klara sitt dagliga
behov tär och oroar. Vi är medvetna
om att vi tidigare gjort stora insatser
för makarna Lazar, men vi vet också
att situationen är exceptionell. Vi
behöver göra vad vi kan för att också
hjäpa dem. Vår önskan är att tillfälligt, under vinterhalvåret, underlätta
för makarna. Därför undersöker vi
nu vilket kostnadsläge som råder i
just deras situation.
Att ge detta extra stöd är viktigt,
eftersom hela arbetet i Moldavien
vilar på deras axlar. Makarna Lazar
utgör själva motorn i arbetet.
Känner du att du har möjlighet att
öka ditt månatliga givande till både
matpaket och bröd vore vi oerhört
tacksamma. Kanske klappar ditt
hjärta lite extra för makarna Lazar?
Då är din gåva så välkommen. Tack
för ditt trogna stöd!

Pastor Pawel Nowakowski tillsammans med pastorsparet från Ukraina.

U

nder sommaren har vi tillsammans
med Pawel och Lidia Nowakowski
som arbetar som pastorer i församlingen i Olesnica, Polen, arbetat på ett
bilprojekt. Genom kontakter som makarna
har i Ukraina, har ett behov lagts fram om
hjälp. När allt fler ukrainare nu återvänder
ökar behovet av hjälp inne i Ukraina. Likaså
för de som aldrig lämnade landet, behövs en
stor insats för att ge stöd och hjälp. Krigets
härjningar har gjort att mycket har förstörts
eller förts bort, varför behoven är många
och stora.
För att på ett effektivt sätt kunna hjälpa
i det enorma hjälpbehov som uppstått, behövs ett fungerande fordon. Pastor Bodgdan vände sig då till makarna Novakowski
i hopp om att de skulle kunna hjälpa till.
De vände sig i sin tur till oss med en vädjan

Riv av längs den perforerade kanten!

Extra insamling till Moldavien

om att kunna köpa in ett bra fordon.
Strax före semestern kunde vi förmedla
148 000 kronor till inköp av det fordon som du ser på bilden. Vi riktar ett
tack till dig som givit en gåva till förmån för Ukraina, och som möjliggjort
detta inköp. Men FTM riktar också ett
speciellt tack till Dynamis Världsmission och församlingen Worship Center i
Lancaster, USA som också bidragit in i
detta projekt.
Fordonet kommer att användas i
hjälparbetet inne i Ukraina. Vi hoppas kunna återkomma med ett lite mer
utförligt reportage i kommande nyhetsbrev. Än en gång tack till alla som på
olika sätt bidragit med en gåva riktad
till det ukrainska folket.

Läs om månadens projekt på sista sidan!

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.
En vagn med bröd på väg
in i jäsugnen.

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.

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!

Fast Givartjänst

Nyhetsbrev via e-post

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.

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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Den här månaden lägger vi vårt fokus på
Moldavien, där vi bedriver bröd och matpaketsprojekt. I krigets skugga har inflationen
skjutit i höjden och det mesta har ökat i pris.
Vi behöver därför skjuta till ytterligare medel.
Till detta går månadens insamling. Vi tar tacksamt emot din gåva via Swish 123 419 3561
eller via vårt BG 233-2393. Märk din gåva
”Extra insamling Moldavien”. Tack!

Ge din gåva med din
mobiltelefon!

