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Nyhetsbrev från                

Vi rör oss mot ljusare tider, 
dagarna blir längre då ljuset 
sakta återvänder. Läser också 

idag att landets Covid-restriktioner 
har upphört den 9 februari. När du lä-
ser detta nyhetsbrev, har vi alltså lagt 
merparten av pandemin bakom oss, 
i vart fall i den här delen av världen. 
Det är med glädje och tacksamhet 
som vi får ta emot ett sådant besked. 
Samtidigt känns det en smula osäkert, 
kan vi verkligen lita på att det håller? 
Det är sant att vi kommer få leva 
med detta virus på ett eller annat sätt 
även framgent, men att det inte längre 
utgör en samhällsfara. 

Detta besked innebär att vi nu 
kan börja planera för att genomfö-
ra den första resan på över två år. 
Vi kommer dock avvakta något, för 
att invänta besked om hur situatio-
nen fortsatt ser ut i Rumänien och 
Moldavien. Dessa länder ligger en 
bit efter oss. Men när värmen åter-
vänder är det också mer gynnsamt, 
eftersom viruset då inte sprids så lätt. 
Jag ser fram emot att få besöka våra 
olika projekt och möta vänner som 
vi inte kunnat möta under den här 
tiden. 

Vi har fått en kort rapport från 
Rumänien och Rebeca, änkan med 
de fyra barnen som vi hjälpt med re-
noveringen av sitt hus. Läs mer i ny-
hetsbrevet. Florin Popa som lett ar-
betet, lämnar också en hälsning om 
sitt överiga arbete, vilket du kan läsa 
om härintill. 

Vi skriver också om Östeuro-
peiska Bibelskolan i detta brev. Vi 
fick en fin hälsning från skolans nye 
rektor. Du hittar hälsningen på sidan 
tre. Skolan bedriver ett fint arbete 
och kan se tillbaka på en god frukt. 
Många av skolans tidigare elever 
finns idag ute på missionsfältet. 

Tack också för ditt trogna stöd 
genom förbön och gåvor. Vår önskan 
och bön är att Herrren skall välsigna 
dig i rikt mått. 

En av de pastorer som vi samarbetar 
med har skrivit en hälsning till oss 
om sitt arbete, som vi nu vill dela 

tillsammans med dig. Vi känner tacksam-
het för det arbete som pastor Florin gör 
och den frukt som blir av hans arbete.

Med Kristi kärlek, hälsar jag alla 
som på ett speciellt sätt har i 
tankarna och i hjärtat det som 
händer i Oradea och Bihor, i 
Rumänien.

Mitt i de prövningar som vi nu 
möter på grund av detta virus, ser 
vi att arbetet går framåt. Men vi 
vet inte hur lång tid detta kommer 
pågå, men ett är säkert och det är 
att vi kommer att segra. Vi kanske 
inte kommer att kunna återgå 
till det gamla sättet att leva, men 
många av de förändringar som 
väntar kommer att vara positiva.

Den speciella tid vi lever i nu, 
bjuder in oss att fördjupa vår tro, 
vår tjänst och vår tacksamhet. 
Den manar oss att tänka på vårt 
beroende av Gud och de välsignelser 
som vi får ta emot. 

I vår kamp mot detta virus blir 
vi, som Guds barn, tröstade genom 
Jesu Kristi evangelium. Det är en 
stor välsignelse att veta att vår 
himmelske Fader älskar oss och 
att han kallar profeter och apostlar 
som leder oss igenom detta livets 
prövningar.

Vi ser att mitt i denna pandemi 
förändrar  Gud människors 
liv. Gud gör fortfarande under 
i församligen i Tinca. När det 
är möjligt organiserar vi olika 
evangelisationsmöten. I slutet av 
förra året genomförde vi ett sådant 
event, som Herren välsignade. Vi 
fick leda två personer till tro på 
Kristus. Nu ser vi fram emot dop 
som kommer hållas under mars 
månad.

Vi märker hur Gud arbetar på 
olika sätt i de olika församlingar 
jag tjänar. Vi jublar när vi ser 
hur Herren välsignar vårt arbete. 
För närvarande tjänar jag i fyra 
olika församlingar, i tre är jag den 
coordinerande pastorn, i den fjärde 
är jag en assisterande pastor. 

Det är vår kallelse att föra 
evangelium till jordens yttersta 
gräns, ett uppdrag som inte 
förändras då vi  går igenom 
prövningar. Jag vill tacka för era 
förböner och det ekonomiska stöd 
som jag får ta emot. Detta speciellt 
under en tid då generositet är en 
stor uppoffring.

                    Pastor Florin Popa

Tag gärna med pastor Florin och hans 
arbete i dina förböner. Rumäniens kristna 
behöver våra förböner. Tack!

Att tjäna Guds rike under en pandemi

En bild tagen vid en dopförrättning i församlingen i Tinca, Rumänien.



Under ganska många år har 
FTM-Mission haft en relation 
till Östeuropeiska Bibelskolan i 

Oradea, Rumänien. En fantastisk skola 
som erbjuder ett attraktivt utbud av kur-
ser som vilar på en kristen grund. Man 
har tre olika inriktningar. Den första 
är en pastoral utbildning, den andra är 
inriktad på mission och den tredje mot 
olika typer av media. Undertecknad har 
under ett flertal år undervisat studenter 
i media på denna skola. 

Flera av skolans tidigare elever 
finns idag utspridda över världen som 
missionärer, fullt engagerade i olika 
missionsprojekt. Andra arbetar som 
pastorer eller evangelister. För ett par 
år sedan bytte skolan rektor och leds 
idag av Marius  Ban. Han skriver i sin 
hälsning till oss om vad skolan, till viss 
del tackvare FTM-Missions ekonomis-
ka stöd, kunnat åstadkomma. Marius 
skriver:

Med den här hälsningen vill 
jag å skolans vägnar tacka er 
för det mångåriga stöd som ni 
gett till skolan. Vi känner oss 
oerhört välsignade genom detta 
partnerskap. Inte minst det 
månatliga stödet som vi får, som 
gjort en stor skillnad i arbetet 
på vår mediaavdelning. Jag vill 
tillsammans med er dela några 
av de projekt som vi kunnat 
genomföra tack vare ert stöd.

Precis innan jul förra året 
filmade vi en kort serie med bok-
presentationer, tänkta att läsas 
eller titta på vid jul. Vi gjorde 15 
episoder där vi pratade om fem 
olika böcker, recenserades ämnade 
för pastorer eller förkunnare. 
Detsamma gjordes för olika barn-
böcker. Vi recenserade också fem 
olika familjevänliga filmer, där 
vi hade anlitat en professionell 
recensent. Vi fick en oerhört fin 
respons på dessa korta filmsnuttar. 
Vi nådde närmare 10 000 personer 
genom denna satsning.

Vi inledde detta året med att 
producera flera korta andakter. 
Fram tills nu har vi producerat 
sex olika episoder, där pastor 
Adi Soporan och pastor Ghita 
Mocan medverkat. Vi planerar 
för ytterligare episoder, där flera 
av skolans lärare och andra som 
är kopplade till skolan kommer 
att medverka. 

Precis innan sommaren förra året 
hade vi en serie med podcasts om 
mission som spelades in i skolans 

radiostudio. Det dröjde inte länge 
innan vi också började att filma 
dessa. Vi gladde oss eftersom en 
tidigare elev, Ionut Cuceuan, kom 
att leda dessa intervjuer. Han 
arbetar för närvarande för Wycliffe 
här i Rumänien. Han kontaktade 
flera olika missionärer runt om i 
världen och intervjuade dem. De 
allra flesta av dessa missionärer 
är tidigare elever på Bibelskolan, 
såsom Ada Vultur (Madagaskar), 
Maria Iordanescu (Indien) och 
Sebi Vasarheli (Kosovo). Dessa 
videoprogram har visats sig 
inspirera den yngre generationen 
som kontaktat oss för att de är 
intresserade av skolans olika 
program. 

Vi gläds åt den radiostudio 
som FTM-Mission låtit bygga 
och donera till skolan. Den är till 
stor hjälp vid dessa olika projekt. 
Men idag är det också mycket 
medieinnehåll som är rörligt. Vi har 
tillfälligt fått låna videoutrustning, 
då skolans utrustning inte riktigt 
håller måttet. Vi är tacksamma 

Östeuropeiska Bibelskolan i Oradea, Rumänien

för Impact, en församling här i 
Oradea, som låtit oss låna dem. 
Vi inser samtidigt att det inte är 
en hållbar situation. Bed för oss 
att Gud skall lösa dessa problem, 
så att vi mer effektivt kan arbeta 
med media för att sprida Guds 
ord. Ni finns med i våra böner och 
det är vårt hopp att FTM-Mission 
skall fortsätta bära rik frukt för 
Guds rike.  

Vi tackar Gud för Bibelskolan och det 
som Gud gör och har gjort. Att så många 
idag arbetar i evangelisk tjänst är fan-
tastiskt.Vi ber och tror att mycket gott 
skall komma från denna skola för Guds 
rikes utbredning i framtiden. 

En av skolans elever medverkar vid en videoproduktion.

Skolans kapell används flitigt, likaså den ljud-
anläggning som FTM-Mission donerat.

Nedan: Adrian Stirbu, 
en av skolans tidigare 
elever, hjälper till med 
videoproduktionen.



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

Familjen Banete i Rumänien

Många av er kommer sä-
kert ihåg familjen Banete. 
Mamma Rebeca och de fyra 

barnen, tvillingflickorna och de två 
pojkarna. Precis i början av pandemin 
förlorade Rebeca sin make i sviterna av 
Covid-19. Han hade flera underliggande 
sjukdomar som bidrog till att han dog, 
endast 49 år gammal. Familjen stod nu 
med ett helt ofärdigt hus. Deras dröm 
om en gemensam framtid gick om intet, 
och om en plats där de skulle odla och 
kanske även ha en del djur. Efter hennes 
makes bortgång hotade de sociala myn-
digheterna med att omhänderta barnen. 
Detta på grund av de undermåliga  
boendeförhållandena som rådde, efter-
som deras hem var en byggarbetsplats. 
Familjen hade bott i ett rum som ställts 
i ordning, men huset var egentligen inte 
beboeligt. När hennes make inte var 

i livet, saknades förutsättning för att 
huset skulle kunna färdigställas. Genom 
pastor Florin Popa fick vi kännedom 
om familjens öde. Vi beslutade oss för 
att försöka hjälpa familjen. Vi skrev om 
det här i nyhetsbrevet och gensvaret blev 
stort. Många har sedan varit med och 
bidragit, både på plats i Rumänien och 
genom FTM-Mission. Vi har kunnat 
förmedla ca 150 000 kronor, som oav-
kortat har gått till att hjälpa familjen. 
Vi närmar oss nu ett avslut av detta 
projekt. Pastor Florin skriver att det 
återstår några små detaljer, men alla de 
stora kostsamma delarna i detta projekt 
nu är avslutade. Övervåningen har fått 
ett sovrum, en toalett med dusch och 
barnen har fått sina rum iordningställda. 

Å familjens vägnar riktar vi ett tack till 
alla som varit med och bidragit. Famil-
jen går nu en ljus framtid tillmötes i sitt 
nya hem. Vi riktar ett tack till alla som 
varit med och bidragit. Vid mitt nästa 
besök i Rumänien räknar jag med att 
besöka familjen.

Sovrummet med tillhörande garderober.

Rebeca och barnen.

Badrum och dusch på ovanvåningen.

Huset som det såg ut vid hennes makes 
bortgång. Mycket har hänt sedan dess.
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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.

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.


