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Vi har nu lämnat mörka no-
vember bakom oss och möter 
ljuset i advent med glädje 

och tacksamhet. När detta skrivs 
har vi precis firat 1a advent. Vilken 
glädje och vilken högtid att få fira. 
Advent betyder ankomst. Det är Jesu 
ankomst vi firar. Att världens frälsare 
skall födas. Om just advent skriver 
jag några rader i detta nyhetsbrev. 

Vi har lagt ännu ett år av mis-
sionsarbete bakom oss. Vi känner 
tacksamhet till Gud över hans nåd 
över oss och över det arbete som 
vi står i. Tacksamheten till dig som 
stödjer arbetet och finns med i för-
bön för oss och dem vi samarbetar 
med är också någonting vi är så 
tacksamma över.

I det här nyhetsbrevet gör vi en 
kort tillbakablick, där vi konstate-
rar att det arbete missionen gör, än 
idag fyller en viktig roll. I allt det 
vi gör så syftar det till en enda sak; 
människors frälsning. Inget annat 
uppdrag är viktigare än detta. När 
allt kommer omkring, så är det 
människors eviga liv det handlar 
om. Människors andliga längtan 
kan vi möta på många olika sätt. 
I Moldavien handlar det ofta om 
att gensvara på människors fysiska 
behov. Detta öppnar sedan dörrar 
för evangeliet som vi kanske ald-
rig hade fått gå in i. Att få möta 
människor i deras hem är också en 
stor förmån. Behoven är fortsatt 
stora, människoödena vi möter är 
ibland svåra att ta till sig. Men Gud 
vill alla människor väl, vi får gå 
Herrens ärenden och förmedla hans 
kärlek till människorna vi möter. 

Även denna månaden ger vi möj-
lighet att ge en gåva till förmån för 
julpaket till Moldavien. Vill du ge 
bort ett gåvobevis i julklapp eller 
ge en extra julgåva till missionens 
arbete? Oavsett hur du väljer, tar vi 
tacksamt emot din gåva. Med öns-
kan om Guds rika välsignelse och 
en God Jul och ett Gott Nytt År!

Missionsorganisationen FTM-Mis-
sion grundades 1984, men arbe-

tet med att sprida evangelium i Östeu-
ropa började redan 1976. Jag väljer här 
att dela ett utdrag ur min pappa Oliver 
Lindbergs bok, Min resa - från busfrö 
till missionär. Han skriver följande: 

”På hösten 1976 hände dock något 
som kom att kullkasta alla mina 
framtidsplaner som försäljare 
av monteringsfärdiga trähus. En 
fredagskväll i november samma 
år hade vi besök i Pingstkyrkan i 
Tranås av en pastor från Bulgarien. 
Han skulle berätta om sina år i 
kommunistiskt fängelse och det 
skulle göras en insamling till 
tryckning av Biblar.

Jag tyckte det verkade intressant 
när jag hörde pålysningen, vilket 
ledde till att jag bestämde mig 
för att gå och lyssna till hans 
vittnesbörd. Jag fängslades 
omedelbart av hans starka ut-
strålning och hans personliga 
vittnesbörd. Jag var djupt tagen 
i mitt hjärta. Under det att han 
berättade om sina dryga tretton 
år i bulgariskt fängelse och vad 
han där fått utstå, hörde jag 
plötsligt Herrens röst i mitt inre. 
Tilltalet var mycket starkt. Jag såg 
också tydligt, liksom i eldskrift, 
ovanför honom följande mening: 
”Detta är din uppgift och idag 
kallar jag dig till heltidstjänst för 
folket i kommunistvärlden.” Efter 

Det råder full aktivitet i Bibelskolans lokaler. Denna kväll utbildas lekmannapastorer som kommer 
från olika församlingar i hela distriktet. Hungern efter Guds ord är stor.

mötet hade vi förmånen att ha den 
bulgariske pastorn och hans tolk 
som gäster i vårt hem.”

Den bulgariske pastorn hette Haralan 
Popov. Den här upplevelsen blev start-
skottet på en resa som skulle komma att 
förändra livet för oss som familj för all 
framtid. Resten är som man brukar säga 
historia. Mycket har förändrats sedan 
dess. Missionens arbete har oavbrutet 
kunnat fortsätta. Under alla dessa år har 
en av missionens uppgifter varit att på 
olika sätt stötta pastorer i deras andliga 
tjänst. Detta utgör fortfarande en av de 
viktigaste uppgifterna som vi har. Under 
alla dessa år har vi med viss regelbun-
denhet anordnat pastorskonferenser för 
att på så sätt stötta pastorerna i deras 
andliga arbete. 

De två senaste åren har vi följt 
Mircea Ardelean som leder arbetet med 
Asist, som är en teologisk utbildning 
för lekmannapastorer som hålls på Bi-
belskolan i Oradea under veckosluten. 
Den vänder sig till både män och kvin-

En av få bevarade bilder, tagen i forna Jugoslavien. 
Pastorer på väg till en underjordisk pastorskonfe-

rens som hölls långt ute i skogen.



 

nor. Under detta år har antalet elever 
ökat markant.  I år har man haft över 
80 studenter. Två klasser för män och 
en klass för kvinnor. Inför nästa år ut-
ökas dessa klasser till tre för män och 
två för kvinnor. Av de drygt åttio som 
gått har 53 personer tagit sin examen. 

I Rumänien finns det mer än 350 
000 pingstvänner. Det finns ca 3 000 
församlingar, men endast 354 licen-
sierade (avskilda) pastorer*. De flesta 
församlingar leds alltså av pastorer 
med ingen eller mycket liten teologisk 
utbildning. Bristen på utbildade pasto-
rer är enorm. Visst, utbildning är inte 
allt, men det utgör en viktig del av hur 
kyrkan kan utvecklas. Det är viktigt 
för församlingen, men kanske främst 
för den enskilde ledaren att bli skicklig-
gjord för sin uppgift. Asist fyller därför 
en viktig uppgift. 

Asist vänder sig inte enbart till män, 
utan uppmuntrar även kvinnor i sin 
kallelse att leda. Mircea skriver:

Jag måste säga att som nation har 
vi det bättre nu än vi någonsin 
tidigare haft. Vi har mycket frihet 
och vi har mer resurser än någonsin 
tidigare. Resurser och möjligheter 
för att dela evangelium. Som 
nation har vi inte alltid varit fria 
att predika och dela evangeliet till 
folket. De första åren efter komm-
unismens fall var också mycket 
svåra. Vi sakande då de goda 
resurserna och möjligheterna som 
vi har nu för att sprida Guds ord.
Vår bön är att Gud ska fortsätta 
öka vår iver och trofasthet att 
predika evangeliet, vårt stora kall, 
som Gud givit till oss!

Om vi tidigare hade hinder och 
begränsningar från regeringen att 
predika, finns idag inga av dessa 
hinder kvar. Men vi behöver mer 
iver, entusiasm och trofasthet för 
att fortsätta arbetet. 

* http://culte.gov.ro/?page_id=761

 

I samband med julen brukar vi varje 
år göra en extra insats för de mest 
behövande i samhället Glodeni, där 
församlingen finns. Julen är en speciell 
tid, då vi samlas med familj och vänner. 
Skillnaden mellan oss och Moldvaien 
är inte så stor. Vi möter samma önskan 
där som här. Att vi i juletid ska få dela 
julen på samma sätt. Tyvärr så vet vi 
att så inte är fallet. Många människor 
lever under helt andra villkor. Julen 
blir inte den högtid man hoppats på. 
Men tackvare församlingens sociala 
engagemang för de allra mest utsatta 

har julen blivit en lite bättre högtid. 
Antalet människor som söker sig till 
församlingen har ökat under hösten. 
Socialförvaltningen skickar människor 
till församlingen, då de vet att det finns 
både bröd och annan hjälp att få. 

Inför den här julen kommer försam-
lingen attt göra två riktade satsningar, 
då man önskar dela ut 100 matkassar. 
Denna satsning kommer att kosta 25 
000 kronor. Vi vädjar om ditt stöd att 
kunna genomföra denna satsning. Se-
dan tidigare år vet vi vad det innebär 
och vilken betydelse det får för för-

Bilden är tagen vid ett tidigare julfirande. En 
fullsatt lokal med förväntansfulla människor.

samlingen under lång tid framöver. Att 
sörja för änkan, den faderlöse och de 
fattiga ligger på Guds hjärta. Tack för 
ditt stöd!

Ana med sina två barn.

Första gången jag mötte Ana var för 
snart 4 år sedan. Bara några dagar 
innan hade hon förlorat sin make 
i en  tragisk bilolycka i Ryssland. 
När vi kom satt Ana på sängen helt 
uppslukad av sorg. Pojken var då 
precis nyfödd. I dag fick jag veta att 
pojken opererats akut för medfött 
hjärtfel. I skrivande stund vet vi inte 
mer än så. De befinner sig för närva-
rande på sjukhuset i Chisinau. Ana 
har inga egna resurser att betala för 

de kostnader som 
kommer i sam-
band med vården 
av sin son. Vi har 
i nuläget skickat 
det vi samlat in 
vid tidigare till-
fällen. Det kom-
mer täcka det mest 
akuta. Vi tar tacksamt emot en gåva till 
förmån för Ana och hennes son. Märk din 
gåva ”Hjälp till Ana”. Tack!

Undervisning i Guds ord. Denna 
grupp av andliga ledare utgör 
den evangeliska kyrkans framtid. 
Här sås Guds ord ner i den goda 
jorden.

Bibelskolans nya möteslokal och ljudanläggning blir till stor välsignelse. 



Julpaket till Moldavien

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

       Kristus har kommit - och han 
skall en dag komma åter. Ad-
vent betyder ankomst. Det 

kommer ur det latinska ordet adventus 
Domini som betyder Herrens ankomst. 
De fyra helgerna i advent markerar 
förberedelsetiden för Jesu ankomst. 
Adventsfirandet har gamla anor och 
kan spåras tillbaka till 300-talet. Det 
är inledningen på det vi kallar jul och 
markerar också inledningen på kyrko-
året. Guds rike blir genom Jesu inträde 
i den här världen synliggjort. Kristus är 
och förblir denna världens hopp! 

Första Advent
I Matteus 21:5 läser vi: ”’Säg till Sions 
dotter: Se, din konung kommer till 
dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på 
ett åsneföl, en arbetsåsnas föl.’” Detta 
är en av påskens texter, men berättar 
om att Jesus är fridsfursten. På en åsna 
red han in i Jerusalm för att proklamera 
och mäkla fred, frid och frihet för de 
fångna. Denna fridsfurstes födelse firar 
vi nu tillsammans. 

Andra Advent
I Markus evangelium läser vi: ”Tiden 
är inne, Guds rike är nära. Omvänd 
er och tro på budskapet.” Den andra 
söndagen i advent förkunnas det om 
Guds rike. Om det minsta av fröer, 
senapskornet, som måste falla i jorden, 
men som växer till och blir ett stort 
träd. En dag skall Gud samla alla till 
sig. Om detta profeterar Jesaja: ”Det 
skall komma en tid, säger Herren, då 
jag skall uppfylla det löfte jag har givit 
Israels folk och Judas folk. När den 
tiden och den dagen kommer skall jag 

Fjärde Advent
I Jesaja 52:7 skriver profeten:”Härligt 
är att höra budbärarens steg när han 
kommer över bergen, han som bär bud 
om seger, som ropar ut goda nyheter, 
bär bud om räddning och säger till Sion: 
”Din Gud är konung!”  Att komma med 
goda nyheter är något vi alla uppskattar. 
Julens budskap är de goda nyheterna 
till hela mänskligheten. Jesus Kristus är 
världens frälsare. Endast i honom finns 
frälsning och vägen till ett evigt liv. Julen 
markerar Jesu födelse, men en dag skall 
han komma tillbaka för att hämta oss till 
sig. Vi kan vara trygga i, trots världens 
larm och strid, att Gud har allt under 
kontroll. Vi får leva trygga i förvissning 
om att, vad som än händer, vilar vi 
tryggt i Guds hand. Låt den här julen, 
precis som alla andra jular, få bli en jul 
där världens frälsare står i centrum. 
Johannes skriver: ”I honom var liv, och 
livet var människornas ljus. Och ljuset 
lyser i mörkret, och mörkret har inte 
övervunnit det.” Ljuset övervinner alltid 
mörkret, aldrig tvärt om. Därför finns 
det hopp för den här världen. Låt Jesu 
ljus lysa, det ljus som är världens hopp. 
Sätt det inte under skäppan, utan låt det 
lysa och sprida sitt busdskap om fred 
och frihet i en värld som är i desperat 
behov av det sanna ljuset - 
Jesus Kristus.

låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids 
stam. Han skall skapa rätt och rättfär-
dighet i landet. När den tiden kommer 
skall Juda räddas och Jerusalem leva i 
trygghet, och detta skall vara stadens 
namn: Herren vår rättfärdighet.” (Jes 
33:14-16) Vill vi veta vilken timma på 
Guds klocka vi befinner oss skall vi titta 
på Israel, vilken minut det är, blicka mot 
Jerusalem. Vill vi veta vilken sekund det 
är, vänd då din blick mot Tempelberget. 
På många sätt lever vi i en oroligt tid, 
men vi har givits ett andligt råd: ”Lär av 
en jämförelse med fikonträdet. Redan när 
kvisten blivit mjuk och bladen spricker 
ut, vet ni att sommaren är nära. När ni 
ser allt detta hända, skall ni på samma 
sätt veta att han är nära och står vid 
dörren.” Matt 13:28-29.

Tredje Advent
I Jesaja 40:3-5 läser vi: ”En röst ropar: 
Bana väg för Herren genom öknen, gör 
en jämn väg i ödemarken för vår Gud! 
Alla dalar skall höjas, alla berg och höj-
der sänkas. Oländig mark skall jämnas 
och branter bli till slätt. Herrens härlig-
het skall uppenbaras, och alla människor 
skall se det. Ty Herrens mun har talat.” 
En röst ropar i öknen och manar till 
omvändelse. Det är Jesu kusin Johannes, 
känd som Döparen,  som ropar. Han gör 
det för att bana väg för en som är mycket 
större än han själv. En ny tid väntade, 
en tid för omvändelse. Han förbredde 
folket på att en ny tid skulle bryta in. 
Idag väntar vi på att väckelsen på ett 
genomgripande sätt skall beröra 
vårt land och vårt folk. Att en ny 
tid av omvändelse skall bryta in. 
Herre kom!
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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.

Den perfekta julklappen! 
Ge bort ett gåvobevis till 
släkt och vänner. Genom 
dessa gåvobevis stödjer du 
samtidigt något av mission-
ens olika projekt. Beloppet 
är valfritt. Men värdet på ett 
matpaket till Moldavien ligger 
på 300 kronor.

Julen står för dörren och varje år vid den 
här tiden gör vi en insamling till förmån 
för arbetet i Moldavien och julkassar med 
lite extra tillbehör inför julen. Vi som vet 
betydelsen av julens budskap, önskar att ge 
den vidare till andra. Julen är gåvornas högtid. Ge en gåva i form av 
en matkasse som förgyller julen för de som har det allra sämst. Valfritt 
belopp, men vi rekommenderar en gåva runt 300 kronor. Tack!

Tack för din gåva!

Vi hänvisar till förra månadens utskick och den 
bifogade informationen  om hur du beställer..

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.


