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Nyhetsbrev från                

Då har vi lagt ännu ett år 
bakom oss och vänt blad 
för att välkomna 2022. 

Ett än så länge helt oskrivet blad, 
som vi hoppas skall fyllas med tro 
för vad Gud har tänkt för oss som 
missionsorganisation. Vår bön är 
att vi fortsatt skall få vara till väl-
signelse för många människor där 
missionen finns verksam. Vi känner 
tacksamhet till dig som står med 
oss i arbetet. Utan din och många 
andras engagemang skulle vi  inte 
få så mycket gjort. Dina förböner 
och ditt givande, in i det Gud kallat 
oss till att göra, är helt avgörande 
för missionens fortsatta arbete. Må 
Herren välsigna dig i rikt mått!

I detta första nyhetsbrev för 
året, blickar vi tillbaka på det som 
gjordes i samband med julfirande i 
både Rumänien och i Moldavien. 
Vi skickade precis innan julledig-
heten en julgåva till Löftenas Barn, 
som fått vara till välsignelse för 
dem. Likaså har vi fått en rapport 
från pastor Igor Lazar i Moldavien. 
Där har man nu kunnat dela ut de 
julpaket som vi innan jul samlade in 
pengar till. Vilken glädje det är att 
få vara till välsignelse på detta sätt. 
För dem som fick ta del av gåvor-
na, blev julen till en fin tid med mat 
att äta och gemenskap. Läs mer om 
vad Igor skriver i artikeln här intill.

I mer än två år har jag fått hålla 
mig på hemmaplan, då pandemin 
satt käppar i hjulet för resande. 
Men vi beder, tror och hoppas att vi 
under detta år skall kunna återupp-
ta kontakten på plats. Det är både 
viktigt och angeläget. 

I detta nyhetsbrev skriver ock-
så pastor Laurentiu en hälsning 
från Rumänien. Glädjande att se 
att unga människor låter döpa sig. 
Han är också engagerad i ett viktigt 
översättningsarbete av en nyutgåva 
av en reviderad bibelöversättning. 
Än en gång tack för ditt så viktiga 
stöd!

 

Många kom för att se och höra

Gudstjänst i församlingen i Glodeni. Under jul och nyårshelgen hade församlingen flera 
samlingar där många kom för att lyssna. Med sig hem fick man en matkasse.

Hoppet lyser starkt i det kom-
paktaste mörker. Församlingen 
i Glodeni upplever en av sina 

största prövningar, då pandemins kon-
sekvenser nu blir allt mer uppenbara. 
Allt fler människor, från samhället, söker 
upp församlingen därför att man är i 
akut behov av hjälp. Igor skriver att det 
är en invasion av människor. Människor 
man tidigare inte haft någon kontakt 
med söker upp honom i hopp om att 
bli hjälpa.

Julens olika aktiveter har därför va-
rit extra viktiga. Möjligheten att nå fler 
människor med evangeliets budskap 
har därför varit betydelsefull.

Julen samlade många människor 
i församlingens lokaler, där man bjöd 
på ett musikaliskt julprogram med ett 
tydligt julbudskap. Pastor Igor skriver:

Kristi födelse förändrar livet för 
fattiga människor och barn från 
staden Glodeni, Moldavien. Må 
Gud prisas för att han tar sig an de 
fattiga, föräldralösa och änkorna 
i Glodeni. Gud har denna jul fört 
stor glädje in i deras liv. Hundratals 
tacksägelseböner blev sända från 
människor i nöd. Också barnen 
blev väldigt glada när de fick sin 
julklapp.

Likaså änkor och många barn-
familjer grät av glädje när de fick 
julmatspaket. Inför oss och Gud 
berättade de att de inte trott att 

de skulle få en god jul, men Gud 
förvandlade sorg till glädje på 
juldagen.

Många av dem hade sökt 
sig till församlingen för första 
gången. Kyrkan var full av vuxna 
och barn från staden. I slutet av 
programmet fick barnen presenter 
och familjerna med många barn 
fick julpaket.

Gud välsigne alla människor 
som har bidragit till att skänka 
glädje och lycka till jul till de 
fattiga människorna i Glodeni.

Vi känner glädje och tacksamhet att vi 
kunnat genomföra denna speciella sats-
ning. De grupper pastor Igor nämner, 
ligger på Guds hjärta på ett speciellt sätt. 
Nu riktar vi blicken framåt och ser med 
förväntan fram emot vad Gud vill göra 
detta år, 2022. Tack för sitt stöd!



Julen kom till Löftenas Barn

När pandemin var ett faktum 
tvingades många av romerna 
som hade arbete i andra länder 

i Europa tillbaka till sina hemländer. De 
familjer som tidigare haft en inkomst, 
hamnade ganska snart i en akut fat-
tigdom.  Löftenas Barn har en viktig 
uppgift att fylla, då man har en bred 
kontaktyta mot det romska samhället. 
Inför julen har man också på Löftenas 
Barn försökt att skapa julstämning för 
de barn som kommer till centrat. Ett 
av många behov, som inte alltid kan 
tillgodoses av föräldrarna, är vinterskor. 

Så lagom till att jul och att vintern 
slog till, delade Löftenas Barn ut både 
matpaket till familjerna och skor till 
barnen. 

Sami skriver i en kort hälsning till 
oss, där han speciellt tackar FTM-Mis-
sion för det mångåriga stödet till orga-
nisationen. Sami skriver: ”Stort tack för 
de underbara gåvorna vi fick ta emot! 
Vårt arbete vore inte möjligt utan dessa 
bevis på den nåd och kärlek som be-
skriver Herrens hus och kungarike”.

Det arbete Sami och hans medar-
betare utför är betydelsefullt och kan 
bara mätas långsiktigt. Att dessa barn 
får stöd i sin skolgång, en meningsfull 
fritid, där viktiga värden som evangliet 
ger, inpräntas tidigt i barnens liv, är av 
stor betydelse. Tack för att du stöder 
oss i arbetet för dessa barn, genom Löf-
tenas Barn.

Glada barn. Julen kom även till Löftenas Barn. Inför julen delades matpaket och ägg ut till behövande familjer. 

Skor, en ryggsäck och andra småsaker som barnen saknar delades ut. 

En ung flicka som fick ett 
matpaket med sig hem.

Ett välkommet tillskott för 
många familjer var matpa-
ket och ägg. Produkter som 
inte alla har råd att köpa.



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

Pastor Laurentiu, längst till vänster, arbetar som pastor och översättare. Han är också en 
mycket skicklig tolk. Till höger på bilden, föreståndaren i Taborförsamlingen, John Bogdan.

Pastor Laurentiu är en av de pasto-
rer som vi samarbetar med sedan 
några år tillbaka. Han tjänar i 

flera församlingar runt Oradea. Under 
hösten som gick hölls en dopförrättning 
i hans hemförsamling, där han är en i 
pastorsteamet.  

Under förra året inledde han, till-
sammans med ett antal andra översät-
tare, ett arbete att översätta en äldre bi-
belöversättning. Ett mycket intressant, 
men tidsödande, arbete som kommer 
vitalisera bibelläsandet, då den får en 
ny språklig dräkt. Men han leder ock-
så dopklasser i sin hemförsamling. Här 
skriver han några rader. 

Förra året var på så många sätt 
ett svårt år för många människor. 
Rese- och mötesrestriktioner har 
gjort det så svårt ur ett andlig 

perspektiv. Kyrkor var tvungna att 
tänka på alternativa sätt att tjäna. 
Människor hamnar så långt bort 
från varandra. Trots alla dessa 
utmaningar, har vi sett Gud arbeta 
i människors hjärtan.

 I Taborförsamlingen hade jag 
förmånen att leda dopklasserna 
vid tre doptillfällen. Den sista 
var i oktober. Alla de som tog 
emot Kristus och började sin 
trosvandring har varit unga 
människor. Det är underbart att 
se människor komma till tro.

Ett annat behov som vi såg 
i våra kyrkor, var behovet av 
gemenskap mellan generationer. 
Det är därför vi har arrangerat 
några möten för ungdomar och 
deras föräldrar, vi kallar det Tabor 
Plus. Vår avsikt är att en gång i 

månaden ha ett möte där unga 
kan fira gudstjänst tillsammans 
med sina föräldrar. Där kan vi 
närma oss relevanta ämnen, som 
kan förbättra kommunikationen 
mellan unga vuxna och föräldrar 
och överbrygga klyftan mellan 
generationerna. Vi ber att våra 
familjer och församlingar kan hålla 
samman under denna svåra tid.

Fortsätt gärna att be för våra 
bykyrkor. Vi ber att vi detta år 
ska få ett slut på denna pandemi 
och att människor skulle vara 
mer öppna för Gud. Fortsätt att 
be för våra Herrens tjänare. Det 
är svårare och svårare att hitta 
människor som är tillgängliga 
och v i l l  t jäna.  Må Herren 
sända ut arbetare till sin skörd.   
 
  Pastor Laurentiu

Pandemin har inneburit många svåra 
utmaningar för församlingar runt om 
i vår värld. Laurentius beskrivning 
understryker vikten och betydelsen den 
andliga gemenskapen har för människor. 
Församlingen spelar en avgörande roll 
i människors andliga liv och inte minst 
i samhällsbygget. Det är glädjande att 
läsa att man hittar nya arbetssätt för 
familjer att lära känna varandra. Likaså 
att människor finner den kristna tron i 
tider av svårigheter. Att Guds församling 
växer under tider av svårigheter är inget 
nytt. Så har det alltid varit. Låt oss fort-
satt bedja för våra troende vänner i öst. 
De behöver våra förböner, vi behöver 
deras. Tack för ditt stöd!

En prövningens och välsignelsens tid



Telefon: 0140-31 13 21, info@ftm-mission.org, www.ftm-mission.org, Bankgiro Sverige: 233-2393, Postgiro Finland: FI16 8000 1070 595781
www.facebook.com/ftm.mission                          123 419 3561

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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Den här månaden uppmanar vi till ett fortsatt 
stöd till de olika verksamheter som vi regel-
bundet stödjer. Bröd och matpaket i Molda-
vien, pastorsunderhåll, Östeuropeiska Bibel-
skolan och inte minst Löftenas Barn. Viktiga 
arbeten som alla är i behov av fortsatt stöd. Vi 
tar tacksamt emot din gåva via Swish 123 419 
3561 eller via vårt BG 233-2393. Tack! Tre romska flickor som kom-

mer till Löftenas Barn.


