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Nytt år, med nya möjligheter. 
Ibland brukar vi säga att det 
mesta går i cirklar. Förr eller 

senare kommer det igen, vare sig det 
rör sig om mode eller andra trender. 
Väntar vi tillräckligt länge blir det på 
modet igen. 

Guds eviga ord blir aldrig omo-
dernt, det står sig genom alla tider. 
Än idag förmår det tala till oss och 
vägleda oss på ett personligt sätt. 
Guds tilltal kan vara både person-
ligt och allmänt givet till Guds folk 
genom profetens ord. Gud talar in 
i  vår samtid. Må den som har öra 
höra vad den helige Ande säger till 
sitt folk i den tid som är. Guds ord 
är fortfarande relevant, viktigt och 
synnerligen angeläget. 

FTM-Missions hela existens vi-
lar på det faktum att Gud en gång 
har talat på ett personligt sätt. Från 
detta tilltal har missionens arbete 
för evangliets spridande och den 
evangeliska kyrkans utbredning 
fortgått sedan 1984. Inför varje nytt 
år, ställer vi oss till förfogande för 
vad Herren vill göra under det år 
som ligger framför. Vi är beroende 
av Herrens tilltal i allt det vi tar oss 
för. Som Guds folk är beroende av 
Andens ledning och tilltal in i våra 
liv. Vi har satt vår tillit till en Gud 
som förmår långt mer än vad vi kan 
tänka eller önska. 

Vår förhoppning är att du/ni vill 
stå med oss i det arbete som Gud 
ställt oss i också under 2020. Det 
finns mycket kvar att uträtta och det 
uppdrag Gud en gång gav i Matteus 
28:19 ligger fast och är fortfarande 
högst angeläget: ”Gå därför ut och 
gör alla folk till lärjungar! Döp dem 
i Faderns och Sonens och den helige 
Andes namn och lär dem att hålla 
allt som jag befallt er. Och se, jag är 
med er alla dagar till tidens slut.”

Tack för ditt fortsatta stöd, det 
betyder oerhört mycket för oss, men 
än mer för de människor som berörs 
av evangeliets kraft genom det arbe-
te som FTM-Mission får uträtta.

Jesuorden i det bibelord vi precis läst 
från Matteus 28:19 är centralt i det 
arbete som FTM-Mission stödjer 

på olika platser i länderna i ”forna” 
Östeuropa. Genom de pastorer som 
vi samarbetar med, är uppdraget att 
”göra alla folk till lärjungar” centralt. 
FTM-Mission skulle aldrig på egen hand 
kunna nå de människor som nu kommer 
inom hörhåll för evangeliet. Jag vill i 
detta brev lyfta fram några expmpel.

Genom våra vänner i Polen, Pawel 
och Lidia Nowakovski, får stora ska-
ror av människor lyssna till och möta 
evengeliets frälsande kraft. Genom 
både kvinnofrukostar och det drama 
som paret reser med i Polen och till 
flera angränsande länder, förs många 
människor till tro. Ett arbete som alltid 
är förankrat i den lokala församlingen 
på den ort man besöker. På så sätt får 
människor som kommer till tro en di-
rekt kontakt med en lokal församling. 
Ett viktigt och fruktbärande arbete som 
vi uppfattar som an-
geläget och viktigt 
i vår tid. Likaså de 
kvinnofrukostar som 
Lidia arbetar med, 
som på senare tid 
fått stor uppmärk-
samhet i den region 
hon bor, men också i 
allt vidare kretsar. 

I Rumänien upp-
lever vi samma sak. 
Människor kom-

Församlingen Efrata, där pastor Florin tjänar, har nyligen fått döpa flera människor. Vilken glädje 
det är när människor väljer att följa Jesu exempel och låta döpa sig i vatten.  

mer till tro genom de pastorer vi för 
närvarande understödjer. Den lokala 
förankringen är viktig. Genom pasto-
rernas arbete, där varje pastor oftast 
ansvarar för det andliga arbete i flera 
församlingar, ser vi frukten av deras 
arbete. Människor kommer till tro och 
låter döpa sig. Oerhört glädjande och 
uppmuntrande att kunna följa deras 
arbete. I Rumänien ser vi också hur 
arbetet med de romska barnen fyller 
en viktig roll. Det arbete som Löftenas 
Barn gör, är behjärtansvärt och viktigt. 
Vi har skrivit det så många gånger, men 
vi uppskattar det arbete som Sami och 
hans medarbetare lägger ner i dessa 
barn. Så oerhört viktigt. Vi kanske inte 
ser den omdelbara frukten av detta ar-
bete här och nu, men vi vet att det and-
liga värdet inte kan mätas med mänsk-
liga mått. Det har ett evighetsvärde. 

Arbetet bland pastorer är, som vi 
skrivit i tidigare brev, oerhört viktigt 
för FTM-Missions arbete. Under alla 

år som FTM-Mis-
sion funnits, har vi, i 
de länder vi arbetar, 
regelbundet stöttat 
pastorer i deras and-
liga tjänst. 

Förkunnelsen av 
Guds ord är viktig, 
så är också den and-
liga förkovran. Där-
för är det glädjande 
att vi nu finns med 
i ett sammanhang 



 

där vi kan stötta det andliga arbetet 
bland lekmannapastorer. Vi gör det 
genom Mircea Ardelean och Asist som 
tillsammans med Östeuropeiska Bibel-
skolan leder arbetet. Om allt går som 
planerat, kommer vi till våren hålla en 
pastorskonferens i Rumänien för dessa 
pastorer. Vi tror på vikten av att stude-
ra Guds ord och att hitta en god balans 
mellan det andliga arbetet i församling-
en och livet i övrigt. I kommande brev 
kommer vi med ytterligare information 
om denna satsning. Inför detta läsår 
kommer pastorsutbildningen Asist er-
bjuda ytterligare en klass för män och 
och en för kvinnor. Totalt tre klasser 
för män och två för kvinnor.



Om vi riktar vår blick mot Moldavien så 
har vi också där ett angeläget arbete som 
vi nu till sommaren stöttat i tio år. Det 
var i juni 2010 som vi gjorde den första 
resan in till samhället Glodeni och fick 
möta den nöd som finns där. En nöd som 
berör både det andliga och kroppliga. 

Under åren har vi fått se hur Gud 
öppnat dörrar för oss och försam-
lingen att utbreda Guds rike. Många 
människor har genom åren blivit hjälp-
ta på olika sätt. Det som känns så fan-
tastiskt är hur församlingens arbete 
bland barnen vuxit fram genom åren. 
Sedan sommaren 2011 har vi kunnat 
erbjuda sommaraktiviteter för barnen 
både i Glodeni och på lägergårdar i 
närområdet. Det började med ett drygt 
30-tal barn och har sedan stadigt vux-
it. Förra sommaren kunde vi erbjuda 
ca 150-200 barn möjlighet att besöka 
något av de läger som anordnas. Det 
är så fantastiskt att se hur detta arbete 
nu börjar bära frukt. Flera av barnens 
familjer börjar gå på gudstjänster och 
finns med i det regelbundna arbetet 
bland barnen. Sakta har församlingen 
vuxit under dessa tio år. I somras döp-
tes ytterligare sju personer och nu har 
församlingen runt sextio medlemmar.  

På liknande sätt har utdelning av 
matpaket och bröd inneburit en möj-
lighet att besöka människor i deras 
hem. Där har vi knutit en fin kontakt 
och kunnat skapa en relation till dem. 
I somras besökte vi flera av dessa hem, 
då vi åter igen fick möjlighet att lämna 
en hälsning från himmelens Gud och 
bedja tillsammans. En hälsning om att 
de inte är bortglömda, utan att vi och 
Gud kommer ihåg dem. Vilken förmån!

Vi är redan nu i gång med plane-
ringen för kommande resor till Molda-
vien. Vi vill fortsätta besöka detta land 
som är i så stort behov av evangelium 
och tron på en levande frälsare.  

Med viss regelbundenhet skriver vi om 
Löftenas Barn som FTM också stöttar 
ekonomiskt. I ett tidigare nyhetsbrev 
skrev vi om behovet av en ny mini-
buss. Efter ett idogt letande har nu 
Sami hittat en bättre begagnad buss i 
Tyskland. Då detta behov brådskade, 
har vi behövt köpa in denna buss 
eftersom verksamheten annars skulle 
stanna av. Det hade bl. a. drabbat de 
barn som efter varje skoldag bussas in 
till Oradea för att få undervisning och 
hjälp med sina läxor. 

FTM- Mission har sagt att vi stöt-
tar inköpet av en nytt fordon. Det har 
nu löst sig så, att FTM tillsammans 
med några andra vänner till Löfte-
nas Barn, beslutat samla i det belopp 
som bilen kostar. FTM-Missions del 
i detta projekt är ca 20 000 kronor. 
Bussen kostade 48 500 kronor. Vi 

behöver därför stärka upp detta kon-
to, då utgiften inte fanns med i vår 
ursprungliga budget för året. Vill du 
stötta detta projekt med en gåva är vi 
mycket tacksamma. 

Den gamla vita bussen som fått körförbud 
har ersatts av ett nyare fordon.

Kvinnorfrukostarna 
i Polen har visat sig 
vara ett fint redskap 

att dela evangeliet. 

Pastorsutbildningen Asist 
samlar nu en stor grupp med 
lekamannapastorer som vill 
förkovra sig i Guds ord.

Många barn har under åren fått 
lyssna till Bibelns budskap och flera 
kommer nu regelbundet till försam-

lingens olika aktiviteter.

Under åren har vi fått 
besöka många hem och 
dela ut matpaket och 
bedja tillsammans med 
människor.



Minibuss Löftenas Barn

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

I dagarna fick vi en trosstärkande hälsning från Rumänien och Pastor Florin Popa som FTM-Mission 
understödjer ekonomiskt. Vi väljer att dela några brottstycken från hans hälsning.

Jag vill dela några rader om mitt 
arbete som pastor. Förra året var ett 
år fyllt av personliga prövningar och 

lidande, men också många välsignelser. 
Som jag tidigare skrivit har jag haft pro-
blem med min hälsa, som under förra 
året försämrades, då mina njurproblem 
ökade. Tack och lov, nu har situationen 
stabiliserats. Men i februari kommer jag 
behöva göra ytterligare ingrepp. Tack 
för att ni bett för mig och min situation,  
era förböner har varit till stor hjälp. 

Förra året har inneburit stora för-
ändringar i min tjänst som pastor som 
också givit stor välsignelse. Jag känner 
stor tillfredställelse över vad jag kun-
nat uträtta för Guds verk. Gud har 
öppnat många dörrar för mig. Även 
om min tjänst varit omfattande, har 
glädjen varit desto större. Därför kan 
jag nu vittna om att 2019 har varit ett 
välsignat år. 

Vid årsskiftet, då jag gjorde bokslut 
över mitt arbete, kunde jag konstatera 
att Gud vakat över arbetet och att han 
haft omsorg om de församlingar där 
jag tjänar. Låt mig få dela några glim-
tar från arbetet från året som gått. 

Gud har välsignat församlingen 
i Tinca där jag tjänar. Det har varit 
ett fantastiskt år. Mer än jag kunnat 
drömma om. Under året kunde vi döpa 
sju personer. Sex av dessa kommer uti-
från, helt nya människor som Gud låtit 
frälsa. Att få ta emot dessa, för oss helt 
främmande människor, har varit något 
extraordinärt. Vi hoppas nu att detta 
år, 2020, skall bli lika framgångsrikt. 
Vi kommer fortsätta satsa på evangeli-

sation och bön, vilket vi tror lett fram till 
den framgång vi fått uppleva.

Under 2019 hade vi också ungdoms-
läger i församlingen. Också detta var 
något utöver det vanliga. Tid att umgås 
med ungdomarna, tid för lovsång och 
bön. En fantastisk tid.

Församlingen Ephrata, som är en ny 
församling, har verkligen öppnat dörrar-
na för mig. Mot slutet av november hade 
vi även i den här församlingen en ung-
domskonferens. Också denna satsning 
var något mycket speciellt. Ledarteamet 
i församlingen är välsignade av Gud i sin 
tjänst. Att jag nu får tjäna här, är en stor 
välsignelse för mig.

Likaså har min tid i den romska för-
samlingen i Tinca varit välsignad un-
der året som gått. Vi har kunnat hjälpa 
många fattiga familjer som har det svårt 
ekonomsikt. Under december delade 
församlingen ut fyrtio matpaket till be-
hövande familjer. Gud har verkligen 
varit med oss och mig som pastor i min 
tjänst. Nu ser vi fram emot ett välsignat 
2020.

Redan den 12 januari kommer vi 
att ha dopförrättning. Då kommer fyra 
unga människor låta döpa sig. 

Allt det som har åstadkommits är 
Herrens verk, det är hans välsignelse 
över arbetet. Min bön är att ni, precis 
som jag, kan glädja er över vad Gud 
gjort. Ni är en del av detta, då ni står 
med i förbön för min tjänst. Jag, min 
familj och de fyra församlingar där jag 
tjänar riktar ett stort tack till er för det 
ni gör för oss. Vi uppskattar det mycket 
och  önskar er ett välsignat 2020.
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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.

MIN RESA - Från busfrö till missionär
Vi vill påminna dig som läser våra nyhetsbrev om att 
Oliver Lindbergs bok fortfarande finns att köpa. Boken 
handlar om Olivers uppväxt och hur Gud kallade honom 
till tjänst. 

189:- /inkl porto
Vid eventuell beställning, ring 0140-31 13 21 eller 
maila info@ftm-mission.org

FTM-Mission kan nu erbjuda 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 att du den här månaden vill stödja in-
samlingen till förmån för Löftenas Barn. Ett nytt 
fordon är en viktig del av verksamheten och gör 
att den kan fortsätta sitt arbete. Insamlingsmålet 
för FTMs del är 20 000 kronor. Varje litet bidrag 
är betydelsefullt och hjälper oss att nå målet. Än 
en gång tack för din insats. Ger du gåvan på annat sätt än via BG-talongen, 
märk gåvan ”Minibuss LB”, så går din gåva oavkortat dit.

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.


