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Vi vill önska dig en fortsatt 
god sommar.  För många är 
juli en semestermånad. Så 

har det blivt även för oss. Vi har nu 
stängt igen kontoret under några 
veckor.
Men i vanlig god ordning vill vi 
skriva några rader till dig. Först vill 
vi önska dig Guds rika välsignelse! 
Tack för din trogna insats och stöd i 
förbön. Vi ber att Gud rikligen skall 
välsigna dig, i fullt mått och på ett 
allt igenom härligt sätt. 

Vi finns här också för dig. Om 
det finns behov av förbön är du 
välkommen att höra av dig till oss. 
Genom åren har vi sett hur bön 
förändrar förhållanden. Gud är 
densamme, igår, idag och i morgon. 
Hans löften står fast.

Under den gångna perioden har 
jag varit en kort ”sväng” till Rumä-
nien. Under några dagar hade jag 
möjlighet att träffa flera av dem vi 
understödjer och samarbetar med. 
Läs mer om resan i detta nyhetsbrev.

Några ord om Andens liv. I 1 Kor 
12:13 skriver Paulus ” I en Ande har 
vi alla blivit döpta för att höra till 
en kropp, vare sig vi är judar eller 
greker, slavar eller fria, och alla har 
vi fått en och samme Ande utgjuten 
över oss.”

I dopet har vi alla döpts in i en 
och samma gemenskap. Anden har 
utgjutits över allt kött. Alla, oavsett  
var vi finns, har del i denna gemen-
skap som kallas andens gemenskap. 
Därför kan vi känna samhörighet 
med troende vänner vi aldrig tidigare 
mött. Andens gemenskap förenar 
oss. Att tillhöra en gemenskap som 
går utanför den mänskliga vi har 
med vänner och familj, är en stor 
rikedom. Detta ingjuter hopp och 
förväntan i oss att en dag förenas 
med dem som fått avsluta sitt jor-
diska liv. I Ef 1:14 skriver Paulus: 
”Anden är en handpenning på vårt 
arv, att hans eget folk skall förlossas, 
för att hans härlighet skall prisas.” 

Pingstförsamlingen i Tinka hade dopför-
rättning, fyra personer döptes till Kristus.

Några glimtar från Rumänienresan

Under några dagar i juni var jag 
tillbaka i Rumänien och den stad 
som jag besökt många gånger. 

Det är verkligen en stad i förändring. 
Oradea är en vacker stad som allt mer 
antar formen av en modern stad. Ut-
vecklingen sker i ett rasande tempo. Som 
besökare märker man denna förändring 
på ett påtagligt sätt. Men som i allt 
framåtsträvande, ökar också klyftorna 
i samhället. Med en ökande medelklass 
och en ganska välmående överklass 
blir kontrasterna ganska tydliga. Inte 
minst ser man detta när man rör sig i de 
sammanhang vi finns med. I Rumänien 
blir denna klasskillnad mycket påtaglig 
när man belyser romernas situation. 
Detta europeiska dilemma som drabbat 
hela Europa, även Skandinavien. Un-
der mitt besök fick jag ett långt samtal 
med Sami Mitra, som leder arbetet på 
Löftenas Barn, som berörde romernas 
situation och det arbete som Löftenas 
Barn utför. Det blev ett intressant och 
givande samtal.

Löftenas Barn
FTM-Mission har under ganska många 
år följt Löftenas Barn och deras arbete 
med och för de romska barnen och 
deras familjer. Det arbete som Löftenas 
Barn gör, är på många sätt både unikt 

och beundransvärt. Med ganska knap-
pa medel försöker man bygga en fast 
grund i dessa barns liv. Då handlar det 
inte enbart om att lära sig läsa, skriva 
och räkna, även om det är oerhört be-
tydelsefullt. Dessa barn får hjälp att i 
sina liv bygga en fast grund baserad på 
Guds ord. Vid mitt besök i Cheriu, där 
man har en liten samlingssal, möttes jag 
av en grupp barn som sjöng flera sånger 
för mig. Men inte bara det, man läste 
hela Psalm 27 utantill. Man blir både 
varm och ödmjuk inför det arbete som 
läggs ner i dessa barns liv. Kanske får vi 
inte skörda frukten av detta arbete nu, 
men det är ställt bortom varje rimligt 
tvivel, att genom detta arbete ger man 
dessa barn en fast grund att fortsätta 
bygga sina liv på. Det är stort, det är 
fantastiskt.

Pastorsutbildningen ASIST
Att vara väl bevandrad i Guds ord är 
en nödvändighet. I synnerhet om du 
skall arbeta i en församling eller leda en 
församling. I många församlingar i och 
omkring Oradea finns det många unga 
förkunnare som också är satta att leda 
mindre församlingar på landsorten. I 
tidigare nyhetsbrev har vi skrivit om den 
pastorsutbildning som startades på bi-
belskolan. Intresset för denna utbildning 



är mycket stort. Till hösten hoppas man 
kunna starta ännu en klass. Under lörda-
gen hade jag förmånen att gästa skolan 
då klasserna hade sin avslutning. En 
sådan glädje att se dessa elever som nu 
är bättre rustade att fortsätta tjäna i sina 
församlingar. Den frukt som kommer att 
komma ut ur detta arbete, kommer att 
underlätta människors frälsning. Den 
blir ett viktigt redskap i Guds hand, då 
Guds ord skall förkunnas. Den utgör 
ett viktigt steg i det väckelsearbete som 
sker i Rumänien. I år tog 53 studenter 
sin examen. Två klasser för män och en 
klass för kvinnor. Nästa år hoppas man 
kunna utöka med ytterligare klasser för 
både män och kvinnor.

Theranova
Jag gjorde också ett kort stopp på den 
klinik som vi sedan många år haft ett 
samarbete med. Theranova, där männ-
iskors liv förvandlas, där människor vars 
liv slagits i bitar på grund av sjukdom 
eller olycka. Här görs trasigt till helt. 
Mitt ärende denna gång vara att lägga 
de sista pusselbitarna tillrätta inför Vla-
dimirs besök. I förra numret skrev vi om 
Vladimir. Vi kan nu med tacksamhet och 
glädje skriva att datumet för Vladimirs 
behandling är bestämt. Under perioden 
den 9–17 juli kommer Vladimir att få 
sin protes inprovad. Vi tackar Gud för 
denna möjlighet, men riktar också ett 
tack till dig som gjort detta möjligt. Vi 
kommer att återkomma till Vladimir i 
kommande brev. 

Församlingsbesök
Under mina dagar i Rumänien firade 
församlingarna pingst. Helgen blev 
därför ganska hektisk med flera möjlig-
heter till förkunnelse. Helgens möten 
började i Valani de Pomezeu, där Dan 
Mitra är pastor.  I dryga trettio graders 
värme firade vi gudstjänst. Det blev en 
välsignad stund tillsammans, med sång 
av ungdomar och flera musikinslag. 
Söndag kväll besökte jag församlingen 
i Les, pastor Laurentiu ledde gudstjäns-
ten. Helgen avslutades med ett besök i 
församlingen i Tinca, där pator Florin 
Popa är pastor. Där hade man ordnat 
med dopförrättning. Fyra personer 
hade beslutat sig för att låta döpa sig. 
Det var en mor och hennes dotter, samt 
två andra yngre personer. Vilken glädje 
det var att få se dessa gå dopets väg. 
Gudstjänsten varade i drygt tre timmar. 

Guds verk går framåt och vi känner 
tacksamhet för det som sker genom dem 
vi samarbetar med. Människor kommer 
till tro, blir upprättade, hjälpta till ett 
bättre liv. Ett liv med Jesus i centrum. 
Tack för ditt stöd som gör detta möjligt.

Barnen har slutat skolan, men kommer ändå till Löftenas Barns samlingar för att sjunga. 
När jag kom sjöng de flera sånger och reciterade hela Psalm 27 utantill.

Hela gruppen av pastorer samlade efter avslutningen på bibelskolan.

Församlingen i Valani de Pomezeu samlad till gudstjänst.

Församlingen i Tinca hade dagen till ära ett gästande brassband från Oradea.



Sommarläger

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

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.

Moldavien ligger i ett område i Europa 
som går under benämningen ”Europas 
kornbod”. Detta tackvare den myck-
et bördiga jorden. Odlingsbädden kan 
vara flera meter djup. Men trots denna 
rikedom är Moldavien Europas fattigas-
te land. Detta drabbar de svaga i samhäl-
let. I Glodeni, där vi verkat i nio år, ser 
vi denna nöd. Många är fattiga, många 
lever utsatta liv. Detta drabbar även bar-
nen. 

I mycket hög utsträckning lämnar 
många föräldrar sina barn för att söka 
arbete i andra delar av Europa. Barnen 
lämnas bort till andra familjemedlem-
mar, men får inte alltid den vård och 
omsorg de har rätt till. Därför hamnar 
en grupp av barn på gatan. Andra barn 
har förlorat sina föräldrar genom olycka, 
sjukdom eller drogmissbruk. 

Församlingen driver därför en mat-
kantin dit barnen kan komma och äta 
sig mätta. Man erbjuder även hjälp 
med läxor. Man delar också ut kläder 
till de som behöver det.

Denna hjälp blir också en naturlig 
ingång i församlingens övriga verk-
samhet. En del av barnen kommer till 
de övriga samlingarna som försam-
lingen ordnar. 

Dessa måltider erbjuds även till fat-
tiga änkor som förlorat sina män. 

För FTM-Mission är denna verk-
samhet viktig. Guds ord pekar speciellt 
på församlingens ansvar för föräldra-
lösa barn och änkor. De har en speciell 
plats i Guds hjärta. Tack för att du finns 
med och ger av dina tillgångar för att 
göra detta möjligt. 

Mat och läxhjälp betyder mycket för dessa barn.

Besök hos Ana

Under min resa till Moldavien i maj be-
sökte jag den unga mamma som förlorade 
sin make i en tragisk olycka för ett par år 
sedan. Vi har sedan dess hjälpt familjen 
vid några tillfällen. Anas situation är fort-
satt svår. De lever av hennes änkepension, 
samt hennes mormors pension på några 
hundralappar per månad. Ana får också 
ett litet stöd via en givare hos FTM-Mis-
sion. Vi kommer nu försöka att ytterligare 
hjälpa Ana. Först och främst till ett arbete. 
Tanken är också att betala för sonen att få 
gå till dagis. Anas familj är också i behov 
av ett eget boende. Om ditt hjärta klappar 
för Ana, är din gåva välkommen. Märk din 
gåva ”Ana”, så går din hjälp oavkortat till 
henne. Å Anas vägnar säger vi tack!

Ana och hennes två barn.

Socialt arbete i Moldavien
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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-appen.
2.  Klicka på kameraikonen i vänstra 

hörnet.
3.  Rikta telefonen mot QR-koden.
4.  Välj belopp, ändamål går att ändra.

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

Annonsera i nyhetsbrevet
Vill du annonsera? Möjlighet 
finns att sätta in en annons . 
Hör gärna av dig om intresse 
finns.

Även den här månaden vill vi lyfta 
fram sommarlägren som brukar 
hållas i Moldavien varje år. Läg-

ren möjliggör för barn i åldrarna 7-18 år 
att kunna åka på läger. För de yngre an-
ordnas läger i församlingen, medan de 
äldre får möjlighet att åka iväg till en lä-
gergård några mil bort. 

Lägret innebär ett avbrott i barnens 
vardag och blir en möjlighet att under 
trygga former få göra roliga aktiveter och 
bada, men också lyssna till Guds ord. 

En veckas läger kostar 250 kronor/
barn. Summan inkluderar alla måltider, 
eventuell transport samt alla aktiviteter. 
Stöd gärna detta viktigt inslag i barnens 
och de ungas liv. Tack för din gåva!


