
Guds frid!

Tranås den 9 november 2018

T
änk att ännu en månad har passerat. Tiden 
är en märklig företeelse, svår att förhålla sig 
till. Ibland, som bekant, rusar den iväg, andra 
gånger verkar den stå nästan helt still. I vart 

fall är det så vi kan uppleva den. Därför känns det lite 
märkligt att vi snart är framme vid första advent och 
att julen så smått knackar på vår dörr. Men innan vi 
välkomnar denna ljusets högtid har vi ett par veckor 
kvar av november. I och med tidsomställningen känns 
det verkligen att vi nu har gått in i en helt annan årstid. 
Det här med tidens gång föranleder till en kort reflek-
tion över just tiden och hur vi förvaltar den. Det enda 
vi med säkerhet kan veta, är att vår tid är utmätt. 
Psalmisten skriver så målande om livet och tidens 
gång. ”Alla våra dagar försvinner genom din harm, vi 
slutar våra år som en suck. Vårt liv varar sjuttio år eller 
åttio, om krafterna räcker. När det är som bäst är det 
möda och bekymmer. Snart är det förbi, vi flyger bort.” 
(Psalm 90:9-10) Vad gör vi med den tid vi fått? Tiden 
har en början och ett slut, så även vårt liv. I ljuset av 
detta, går mina tankar till ordet förvaltarskap. Hur väl 
har vi förvaltat vårt liv och vår tid, och de gåvor Gud 
lagt i vår hand? Betydelsefullt och viktigt att bedja 
och fundera över. Inledningsvis vill vi också passa på 
att tacka för det du gett till missionens arbete under 
den gångna månaden. Tack för din trofasthet och ditt 
engagemang. Vår innerliga bön är att Gud i härlighet 
skall möta dina behov. Nu önskar vi uppdatera dig 
om några av missionens olika aktiviteter.

Församlingen i Les
Det är med glädje och tacksamhet vi nu ser hur 
arbetet bland barnen har tagit fart i församlingen. 
Sommarens ”kickstart” har nu övergått i veckovisa 
samlingar. Församlingens strävan att kunna öppna 

församlingen för samhällets unga har nu blivit en 
verklighet. Den vision som Laurentiu hade för flera år 
sedan har församlingen med Guds hjälp nu förverkli-
gat. Tackvare den byggnation som nu avslutats, har 
församlingen goda möjligheter att kunna arbeta mer 
målinriktat med evangelisation och andra typer av 
samlingar. Inte minst tillsammans med barnen i och 
utanför församlingen. Av erfarenhet vet vi hur viktigt 
det är att en församling når de unga, då det också är 
en brygga in i familjerna och en kontakt med barnens 
föräldrar. Vi känner tacksamhet över att fått vara med 
att förverkliga denna vision. Det Gud startat, det slut-
för han också. Vi ser nu med förväntan fram emot en 
positiv utveckling för församlingen.
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En god 
tillströmning 
av barn till de 
nyuppstartade 
barnaktiviteterna 
i Les.
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 En hälsning från Florin Popa
Det är alltid glädjande att få hälsningar och rapporter 
från de pastorer som vi understödjer. Vi gläds med 
dem över deras arbete som kan vara både utmanande 
och svårt, men samtidigt också fyllt med mycket 
glädje. En av dessa pastorer är Florin Popa som tjänar 
som pastor i flera församlingar i närheten av Oradea. 
Mot slutet av sommaren skickade han en hälsning 
till oss om det arbete som han står i. Florin har under 
flera år kämpat en ganska svår kamp mot den kroniska 
njursjukdom som han lider av, vilket gör det svårt för 
honom att arbeta vissa dagar. Men detta till trots, käm-
par Florin på och ser framgång i sitt arbete. För många 
församlingar, även Florins, finns det svårigheter att 
behålla sina medlemmar. Den ekonomiska situatio-
nen i landet gör att många unga flyttar utomlands 
eller till större städer i hopp om att hitta arbete eller 
ägna sig åt studier. Detta problem gör att det ibland 
är svårt att tjäna som pastor, då ”flocken” skingras 
hela tiden. Kvar i församlingen blir de som är äldre 
och som inte har möjlighet att flytta. Därför är glädjen 
desto större då man under sommaren kan arrangera 
evangelisationskampanjer då många är hemma och 
besöker sina familjer och sin hemförsamling.  Så här 
skriver Florin i sin hälsning till oss.

Kära vänner,

Skickar en hälsning med önskan om Guds rika 
välsignelse. Jag hoppas att allt är bra med er 
och min bön är att ni alltid skall vara under Guds 
beskydd. Jag hoppas att snart få se dig här i 
Oradea igen. 

Skickar er en hälsning från arbetet i de 
församlingar jag tjänar. Det finns mycket arbete 
att utföra och vi är glada över att vi ser hur Gud 
välsignar vårt arbete. Det är bara med Guds 
hjälp jag klarar av att göra det här arbetet, även 
om det ibland är mycket svårt på grund av mina 
njurproblem. Jag känner mig inte alltid bra, men 
ändå positivt att arbetet går framåt. 

I församlingen i Spinus hade vi några dagar av 
evangelisation för barnen, vilket Gud verkligen 
välsignade. Många barn kom och var med, 
både från Spinus och de intilliggande byarna. 
Vi hade över 40 barn, ett rekordantal för oss. Vi 
tror och hoppas att en dag få se dessa barn som 
medlemmar i vår församling.

I den romska församlingen i Tinca hade vi också 
några dagar med evangelisationssatsningar. Nu 
förbereder vi oss för att ha dop i vatten. Men de 
som vill bli döpta saknar identitetshandlingar, 
vilket är ett problem. Vi ställer detta krav då det är 
ett led i att ge dem en större social trygghet. När vi 
har löst detta och haft dopsamtal, kommer vi hålla 
dop i församlingen. Jag vill också nämna om ett 
problem vi försöker att lösa. Vi behöver sätta upp 
ett nytt staket och en ny grind in till församlingens 

område, men saknar de pengar vi behöver för 
att kunna göra detta. Då vi saknar detta, leder 
det till andra problem som skadegörelse och 
nedskräpning. Om du känner någon som skulle 
kunna hjälpa oss med detta, vore vi oerhört 
tacksamma. Vad som krävs är en betonggrund, 
ett staket och en grind, allt gjort i metall.

I den rumänska församlingen förbereder vi oss 
också för att hålla dop i vatten. Vi har tre personer 
som kommer från icke troende samanhang. De 
har ingen tidigare trostillhörighet, inte ens den 
katolska kyrkan. För oss är detta en enorm källa 
till glädje. De är 17 och 19 år gamla. Den tredje 
är mor till en av tonåringarna. Dopförrättningen 
kommer hållas den 25 november. Två dagar 
senare har vi en ungdomskonferens här i 
området kring Tinca. Nästa gång du kommer till 
Oradea önskar jag att du kommer och besöker 
de församlingar jag tjänar, så att vi kan tjäna 
tillsammans. Önskar er alla Guds rika välsignelse. 

     Florin Popa
     pastor  

Det gläder oss oerhört mycket när unga människor 
kommer till tro. Att hålla regelbundna dopförrättningar 
borgar för en sund församlingstillväxt. Det är därför 
så glädjande att se att i de församlingar vi samarbetar 
med, håller man regelbundet dop. Att får se männ-
iskor komma till tro och sedan låta döpa sig är den 
största glädjen.

En glädje att se mängden 
av barn som kommer till 
samlingarna i församlingen.

Spinus.
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Pastorsutbildningen ASIST
En av de pastorer vi understödjer arbetar bland annat 
med en pastorsutbildning som hålls på Östeuropeiska 
Bibelskolan i Oradea. Utbildningen vänder sig till lek-
mannapastorer i församlingar i och utanför Oradea. 
Som många redan känner till, har FTM-mission en 
lång historia då det handlar om att på olika sätt stödja 
pastorer i deras andliga tjänst. Faktum är att det tilltal 
som Oliver Lindberg fick, då FTM-mission grundades, 
berör just detta. I en mycket tydlig uppmaning från 
Gud finns uppdraget att på olika sätt stödja pastorer. 
Detta är något vi gör än idag, mer än 30 år senare. 
I dagarna fick vi ta emot den här inspirerande häls-
ningen från Mircea. Han skriver följande.

Jag skriver till er då det bara återstår några dagar 
innan vi öppnar dörrarna till ännu en studieperiod 
för pastorer inom ASIST-programmet. Detta är en 
stor välsignelse för oss. Trycket är stort från de 
pastorer som tog examen förra året att åter igen 
vilja studera Guds ord. Detta gjorde att vi inte 
kunde neka dem, utan beslutade att lägga till ett 
extra år för dessa studenter. Nu har vi både Asist 
1 och 2 för män och ytterligare en grupp på 20 
kvinnor i Asist 1 för kvinnor.  Det sammanlagda 
antalet elever är 68 stycken. Denna utveckling ger 
stöd för ett större antal elever. Det är en sådan 
glädje att se dessa elever och deras hunger efter 
Guds ord som är så viktigt i den här tiden. En 
tid av rustande och växande bland Guds folk. Vi 
beder för de nya studenterna; att Gud skall så ett 
frö i deras hjärtan och att Gud skall utöka deras 
tjänst i Guds rike. Tack för ert stöd i detta arbete.

     Mircea

Det känns fint att till en liten del kunna stötta detta 
arbete som syftar till att utbilda lekmannapastorer. 
Att få en stadigare teologisk grund att stå på är viktig 
för att bättre kunna undervisa och predika Guds ord 
i de församlingar de tjänar. Vi ser med spänning fram 
emot att se detta arbete växa. Hungern och behovet 
finns bland pastorerna. 

Valentinas cancerbehandling
I tidigare brev har vi skrivit om Valentina, den kvinna 
vi kom i kontakt med tidigare i år, som led av can-
cer i livmodern. Sedan april har hon genomgått en 
cellgiftsbehandling och därefter medicinerat. I mit-
ten av oktober var hon på återbesök på onkologen i 
Chisinau för att få sin situation utvärderad. Det svar 
läkarna gav var sämre än vi trott. Läkarna menar att 
situationen är fortsatt allvarlig. Vid hennes besök be-
slutade läkarna att hon skulle läggas in för ytterligare 
en cellgiftsbehandling, vilket nu sker. Vi fortsätter att 
bedja för Valentina och att allt skall gå bra. Vi beder 
för läkarna som ger henne behandlingen, att de skall 
fatta rätt beslut. Vill du stödja oss i vår fortsatta kamp 

Den romska 
församlingen i 
Tinca samlas till 
gudstjänst ute i 
det fria.

Asist pastorsutbildning rullar vidare med fler deltagare 
än de tidigare haft. Intresset är mycket stort bland både 
män och kvinnor.
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Anslut Dig till Fast givartjänst!
Detta är en fin möjlighet för Dig som vill stödja 
missionens verksamhet med en månatlig gåva! 
Ring eller besök vår hemsida för mer information.

för Valentina och de omkostnader som finns, är vi in-
nerligt tacksamma. Märk i så fall din gåva ”Valentina”.

Vladimirs protes
Först önskar vi rikta ett tack till alla som bidragit till 
detta projekt. Hittills har vi fått ta emot gåvor till ett 
belopp av ca 30 000 kronor. Detta täcker kostnaden 
för den typ av protes som vi haft i åtanke för Vladimir. 
En väl fungerande protes ligger kostnadsmässigt i och 
omkring denna prisklass. För att komma i mål även 
med de kringkostnader så som bensin, boende och 
mat, behöver vi samla in ytterligare ca 15 000 kronor. 
I samråd med Vladimir kommer vi att besluta tidpunkt 
för resan. Mest troligt är tidig vår. Vi återkommer med 
information i kommande brev. Tack för din villighet att 
stötta oss i detta projekt. 

Tid att börja fundera på julklappar
Som många redan vet har FTM-
Mission flera olika gåvobevis 
som man kan köpa och ge 
bort. Du kan läsa på det bilagda 
pappret vilka de är. Dessa gå-
vobevis är en utmärkt julklapp 
eller ”gå bort” present när man 
gästar goda vänner och vill ha 
någonting med sig. Gåvobevi-
sen är också utmärkta om man 
vill fira någons födelsedag. Men 
så här års tänker vi framför allt på julklappar. Kanske 
har du har någon i din närhet som känns extra svårt 
att ge till, då är ju dessa gåvobevis en fin möjlighet 
att både glädja en nära vän eller familjemedlem och 
samtidigt göra en insats för FTM-Mission och de 
projekt vi stödjer. Kryssa i de gåvobevis du önskar få 
hemskickade och skicka tillbaka pappret till oss. När 
vi tagit emot din inbetalning skickar vi dem till dig. 

Månadens projekt
Så här dags varje år har vi på ett speciellt sätt Molda-
vien i åtanke. Varje år brukar vi samla in pengar till 
matpaket inför den stundande julen. Paketen som 
delas ut i samband med jul är, vilket vi kan förstå, 
mycket populära. Paketen delas ut i samband med 
julens gudstjänster och vid hembesök. Paketen brukar 
innehålla en del extra med tanke på att det är jul. Ett 
normalt matpaket som vi delar ut under året ligger på 
omkring 200 kronor beroende på prisbild. Med tanke 
på att det är jul, önskar vi öka på denna summa något. 
Självfallet får du ge vad du kan. Varje gåva, oavsett 
storlek, är välkommen. Vi säger tack på förhand för 
din gåva.

Avslutning
Årets näst sista brev har nu nått sitt slut. Tack för att 
du läst det. Vi är väl medvetna om att det inte alltid 
finns tid att läsa, men är glad att just du tagit till dig 
av innehållet i denna månads hälsning. Behoven är 
fortsatt stora och din gåva har betydelse i det arbete 
vi står i. Tack för att du står med oss. Påminner också 
om möjligheten till förbön, om du har ett sådant behov. 
Ring eller skriv till oss. Med önskan om en fortsatt 
välsignad november.

Ge din gåva med mobiltelefonen
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-appen.
2.  Välj betala.
3.  I övre delen av skär-

men finns en kame-
raikon, dra i pilens 
riktning, nedåt. Ett 
fönster öppnas.

4.  Rikta telefonen mot  
QR-koden.

5.  Välj belopp, ändamål går att ändra.

FTM-Mission står som tacksam mottagare av do-
nationer och som förmånstagare vid skrivning av 
testamente. Kanske befinner du dig i en situation där 
tankar kretsar omkring testamentering av kvarlåten-
skap. Eller står du som anhörig inför dessa frågor. Det 
är i dessa sammanhang vi står som tacksam mot-
tagare av minnesgåvor eller skrivet testamente. Det 
går att också ge en gåva anonymt. 

En donation i pengar eller annan kvarlåtenskap 
kan betyda oerhört mycket i det arbete vi bedriver. 
Det kan skapa helt nya förutsättningar på de platser 
vi finns verksamma. 

För oss är det en stor förmån att få stå som mot-
tagare vid en testamentsskrivning eller annan typ 
av donation. Välkommen att höra av dig om du har 
funderingar omkring dessa frågor.

Donationer och Testamenten



JULKLAPPSTIPSfrån FTM-Mission

Gör så här!

Välj bland följande ändamål:

Bröd Matpaket Proteser Romerna
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Bröd till ett värde av ............. kronor.

Matpaket till ett värde av ............. kronor.

Proteser till ett värde av ............. kronor.

Romerna till ett värde av ............. kronor.

Sommarläger till ett värde av ............. kronor.

Tandvård till ett värde av .............  kronor.

Gatubarn till ett värde av ............. kronor.

Välj ditt gåvobevis nedan!
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:Sätt in beloppet på 

bankgirokonto 233-2393

Klipp efter den streckade linjen, vik, tejpa och skicka in. 

1.   Välj bland de olika alternativen nedan  och bestäm det 
belopp du vill ge. Det går att välja flera olika alterna-
tiv.

2.   Fyll i talongen och skicka in den till oss kostnadsfritt. 
Du kan också ringa så hjälper vi Dig.

3.   Gör Din inbetalning till vårt Bankgirokonto, se nedan. 
Märk inbetalningen med ”Gåvobevis”. 

4.   När vi tagit emot din gåva/betalning skickar vi gå-
vobeviset till den adress du angivit vid betalning.
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Vad köper man för julklapp till den som redan har 
allt? Varför inte ge bort ett gåvobevis till förmån 
för något av missionens olika projekt. Läs mer på 
baksidan av pappret vad de olika projekten innebär.
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Tejpa här

Bröd - projektet ”Ett bröd om dagen”
FTM-Mission stödjer genom församlingen i Glodeni, Moldavien 
ett brödprojekt som syftar till att kostnadsfritt dela ut bröd till 
fattiga människor i Glodeni, Moldavien. 

Matpaket
FTM-Mission stödjer genom församlingen i Glodeni, Moldavien 
ett matpaketsprojekt som syftar till att kostnadsfritt dela ut 
matpaket till fattiga människor i Glodeni, Moldavien.

Proteser
FTM-Mission samarbetar med en klinik i Oradea, Rumänien 
som tillverkar och tillhandahåller proteser till människor med 
funktionsnedsättningar.  

Romerna
FTM-Mission stödjer arbetet bland romerna i och omkring 
Oradea, Rumänien. Detta sker främst genom stöd till organisa-
tionen Löftenas Barn. Vi samarbetar också med lokala försam-
lingar som arbetar bland romerna. 

Beskrivning av de olika gåvobevisen

Sommarläger  & Dagverksamhet
FTM-Mission stödjer församlingen i Glodeni, Moldavien i 
deras arbete bland fattiga familjer och föräldrarlösa barn. Vi 
stöttar också ekonomiskt genomförandet av ett sommarlä-
ger varje år. 

Tandvård
Tandvård i Moldavien är inte en av staten prioriterad vård-
form. Därför måste all tandvård bekostas av den enskilde. 
Behovet av tandvård är därför stort, i synnerhet bland 
föräldralösa barn eller barn som kommer från socialt svaga 
familjer. Din gåva möjliggör för dem att få denna vård.

Gatubarn (fd. gatubarn)
I Rumänien finns det fortfarande många barn som växer upp 
utan föräldrar. FTM-Mission stöttar arbetet som sker genom 
organisationen Caminul Felix familjebyar. Din gåva förmed-
las vidare till stöd för detta arbete.

Genom att du ger bort ett gåvobevis stöttar gåvan något av följande 
projekt som FTM-Mission stödjer i Rumänien och Moldavien.
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