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Mycket har genom åren gjorts för 
att förbättra romernas situation. 

Under senare år har vår gatubild för-
ändrats, eftersom många romer sökt 
sig till norra Europa och Sverige för att 
söka försörjning för sin familj. Otaliga 
försök, lovvärda insatser och stora 
ansträngingar, har gjorts både här i 
Sverige, men också i romernas hemlän-
der för att stärka deras rättigheter och 
förbättra deras levnadsvilkor. Men trots 
dessa ansträngningar lever majoriteten 
av romerna kvar i stor fattigdom och 
utanförskap. De är marginaliserade 
i samhället. Från EU och de enskilda 
medlemsländerna görs mycket lite för 
att på romernas villkor, förbättra deras 
livssituation. 

Vad tiden och erfarenheten lärt är 
att endast en väg finns att gå, där ro-
mernas grundläggande behov och en 
förståelse för deras historia, både bi-
behålls och stärks, ligger i evangeliets 
kraft. Det finns inget som kan mäta sig 
med kraften i evangeliet. Det är först 
när hela människan får upprättelse 
som det kan ske en förändring som går 
på djupet och som är beständig. Bara 
Gud kan förändra en människas hjärta. 

För ett par år sedan kom vi i kontakt 
med den romska församlingen i 
Batar, som leds av pastor Laurentiu 
Pascuti. Församlingen befann 
sig då mitt i ett byggprojekt. De 
hade med egna medel och hjälp 
från länder i väst kunnat bygga 
en ny kyrka. FTM-Mission kunde 
hjälpa församlingen med en ny 
ljudanläggning. För ett par veckor 
sedan fick vi av pastor Laurentiu 
denna gripande hälsning:

Församlingen i Batar har gått 
igenom en svår tid. På mycket kort 
tid har vi haft fem begravningar. 
En av dem var en ung man, 47 
år gammal, som dödades i en 
motorcykelolycka. Han hade sin 
syster i vår församling. Det var 
ett mycket smärtsamt ögonblick. 
De flesta från hans familj var 
inte troende. Vi fick nu en 
möjlighet att predika evangeliet 
vid likvakan och sedan vid begra-
vningen. Den Helige Ande rörde 
vid släktingarnas hjärtan och de 
bestämde sig för att följa Jesus. 
Vi hade flera möten på onsdagen 
med bön och förberedelse för 
dop i vatten. Gud döpte de flesta 
kandidaterna i helige Ande. Den 
30 juni döpte vi elva personer. Sju 
av dem var släktingar till den som 
dödades i olyckan. Vi avser att 
fortsätta onsdagens bönemöten så 
länge som Gud kommer att leda 
oss. Herren gör bra saker i Batar.

  Laurentiu, pastor

Vi tackar Gud för dem som valt att 
gå dopets väg. Underbart att se hur 
människors liv kan förändras. Hur Gud 
kan förändra en tragisk situation till 
någonting positivt, något som har ett 
evighetsvärde. 

Efter några veckors ledighet är vi 
nu tillbaka i tjänst igen. Vi har 
fått några välbehövliga veckor 

av både vila och kroppslig aktivitet. 
Men nu känns det bra att vara tillba-
ka igen. Vi hoppas att du haft en fin 
sommar så här långt.

Tack för förböner och ditt regel-
bunda stöd. Vi känner stor tacksam-
het till er alla som stödjer oss genom 
gåvor och förbön. 

När jag tar del av pastor Laurenti-
us hälsning påminns jag om hur skört 
livet kan vara. Helt plötsligt kan det 
liv vi lever och känner till tas ifrån 
oss. Anhöriga, vänner och de vi håller 
kära, kan drabbas av saker som för-
ändrar livsvillkoren för dem och oss. 
Även vi själva kan drabbas på olika 
sätt. Hur mörk och svår vår situation 
än ser ut, finns det en Gud som för-
vandlar mörker till ljus. Hopplöshet 
till hopp. Men mitt i det svåra och 
mörka kan vi lätt förlora perspekti-
ven. Vår förmåga att se långt begrän-
sas, vyerna krymper. Men för Gud, 
som ser och förstår långt mer än vi 
gör, kan hjälpa oss till nya perspek-
tiv. I Psalm 121 utbrister Psalmisten: 
”Jag lyfter mina ögon upp till bergen. 
Varifrån skall min hjälp komma? Min 
hjälp kommer från Herren, som har 
gjort himmel och jord.”

Vi behöver inte famla i mörker, 
vi vet var vår hjälp kommer ifrån. Vi 
vet på vem vi skall fästa vår blick - 
på Jesus. Han är vår klippa, den som 
räddar oss!

När vi förlorar fotfästet och vårt 
liv vacklar, då är Psalmistens ord att 
ta fasta på. Gud sörjer för oss, han är 
trofast sitt ord och oss. Aldrig över-
ger han oss, sviker eller lämnar oss till 
vårt öde. Han möter oss där vi är och 
lyfter oss upp. Det allra mörkaste kan 
Gud vända till andra människors väl-
signelse. Vår smärta kan omvandlas 
till läkedom för andra - om vi är vil-
liga att gå den vägen. Vi tackar Gud 
för livets alla omständigheter. Välj 
förlåtelsens väg, både ditt och andras 
liv kan förvandlas och upprättas då 
vi väljer Guds väg. Må Herren hjälpa 
oss alla i denna uppgift.

Glädje och tacksamhet över de som kommit till 
tro och låtit döpa sig.

Elva personer lät döpa sig till Kristus.



Sommarläger i Moldavien
Under juni månad hade församlingen sina sommarläger för 
barn och unga. Sammanlagt kunde vi låta 100 barn och 
unga delta i sommarens läger som detta år arrangerades på 
en lägergård ca en timmes resa från Glodeni . Igor skriver:

Det var en underbar tid som Gud gav till dessa barn. 
I år kunde vi engagera deras föräldrar bättre. De var 
mer mottagliga för att skicka sina barn.

Sommarlägren är den tid då barnen är mer 
mottagliga för att lyssna till evangeliet, också komma 
närmare Gud genom undervisning, sång och bön. 

För många av barnen representerar sommarlägren 
deras ”startbana” och första kontakt med Gud. 

Som ett resultat, efter lägrets bibeltimma och alla 
aktiviteter, är barnen mycket nöjda och glada, likaså 
föräldrarna.

Som församling ber vi att alla barn som var med på 
lägret skall komma till församlingens barngrupper.
Vi fortsätter Jesu verk i Glodeni. 

          Pastor Igor

Vilken glädje att få vara med i detta skeende. Vi tackar 
Gud för alla barn som fick möjlighet att vara med. Denna 
satsning utgör en fin och fortsatt kontakt med barnens 
föräldrar. Vi ber att Gud skall röra vid föräldrarnas hjärtan 
till frälsning.

Under augusti, mellan den 12-17, kommer vi att fortsät-
ta aktiviteter för barn. När du läser detta brev befinner 
undertecknad sig i Moldavien för att tillsammans med 
ett litet team, under fem dagar, genomföra ännu en som-
marbibelskola för barn i åldrarna 7-12 år. Barnen tillhör 
Guds rike och vi önskar att så många barn som möjligt 
skall få höra om Jesus.

Utdelning av matpaket
Under sommaren har vi fått ta del av en kort hälsning 
från pastor Igor i form av dessa bilder. Arbetet har inte 
tagit någon egentlig paus under sommaren. Vi är tack-
samma för allt det arbete som Igor och hans fru Svetlana 
lägger ner för att vinna människor. Matpaketen fyller 
alltjämt en viktig funktion och dessa paket räddar liv. 
Situationen för många familjer är svår. 

Matpaketen betyder att man kan få äta sig mätt 
och det lindrar den mest akuta hungern. Matpaketet 
fyller inte en hel familjs behov, men blir till ett viktigt 
tillskott när man står utan mat att ge till sin familj. 
Under åren har jag vid flera tillfällen varit hemma hos 
familjer där matbristen är en verklighet. För oss kan-
ske det är svårt att förstå, men för många familjer i 
Glodeni är detta en verklighet. Tack för ditt stöd!

Den ökning av medlemmar som vi ser, kommer 
som ett resultat av de projekt församlingen bedriver, 
med stöd från FTM. Framför allt utdelning av bröd 
och matpaketen. Vid vår resa nu i augusti kommer vi 
få möjlighet att döpa flera människor till Kristus. Din 
gåva är direkt kopplad till dessa människors möjlighet 
att få höra evangeliet och sedan låta döpa sig. Vilken 
stor glädje detta är!

Några av de barn som fått åka 
på läger. En knapp timmes resa 
från Glodeni ligger lägergården 
där barn från olika församlingar i 
regionen kan träffas. 

För en del av barnen är det första 
gången man får lyssna till Bibelns 
budskap. 

Några av de familjer som 
får del av matpaketen.

Pastor igor med fru Svetlana tillsammans 
med några av barnen. 

Samlingar i det fria för barn 
och tonåringar. 



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.

Vladimir har fått sin protes

Det är med stor glädje vi nu kan be-
rätta att Vladimir, som vi skrivit om 
tidigare, nu fått sin protes.  Vladimir 

är nu tillbaka i Moldavien, men besöket i 
Oradea gjordes i juli. Efter att ha varit utan 
ben i ett par år måste Vladimir nu lära sig 
att gå igen. Detta kräver mycket träning för 
att lära om kroppens rörelsemönster. 

I samtal med pastor Igor, som funnits 
vid Vladimirs sida för att hjälpa till med 
de vardagliga sysslorna, berättade han för 
oss att Vladimir, som ett uttryck för sin 
tacksamhet och gläjde, nu vill låta döpa sig 
i vatten. I augusti kommer det hållas dop 
för honom och flera andra som kommit till 
tro. Vilken glädje, vilken tacksamhet! Vla-
dimir har skickar denna hälsning till oss:

”Mitt namn är Vladimir Cartauz, jag 
är tyvärr en andra gradens invalid. 
Men en dag skedde ett mirakel i mitt 
liv. Jag fick frågan från pastor Igor om 
jag ville ta emot en protes och att jag 
då skulle behöva åka till Rumänien. 
Jag ville verkligen detta. Jag vill tacka 
alla, speciellt min terapeut Alexandra, 
som hjälpt mig. Jag är så glad att jag 
fick denna möjlighet. Jag tackar Gud 
så mycket för detta, att det finns så 
goda människor på denna jord som 
hjälper människor, trots att de syndat 
i sitt liv. ”

I sin helhet har detta projekt kostat ungefär 
65 000 kronor. Vi riktar ett stort tack till 
dig som bidragit till att göra detta möjligt. 
Vi vet sedan tidigare, att en sådan här hjälp 
förändrar livet för den som är drabbad. 

Vlad och tandvård

Vladimir tillsammans med teknikern 
som hjälper till att justera in protesen.

Vid mitt senaste besök i Moldavien 
i maj besökte jag Vlad som lider av 
svår autism och utvecklingsstörning.  
Vlad är 25 år, men befinner sig på en 
6-årings mentala utvecklingsnivå. 
Vid mitt besök berättade Irina om 
de stora svårigheter som hon stött 
på från myndigheternas sida att 
hitta bra vård för sin son. Trots att 
myndigheterna anvisat Irina till flera 
privata vårdinrättningar, har dessa 
inte velat ta emot Vlad. De menar 
att hans komplicerade hälsosituation 
är ett problem. Vi vädjar därför till 
dig som känner för denna situation 
att bedja för Irina, att Gud skall 
öppna de ”dörrar”som behöver 
öppnas för att situationen skall få 
en lösning. Vlad är i akut behov av 
att kunna komma under vård. Tack 
för din insats och ditt engagemang 
för denna familj.
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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.

Under sommarmånaderna har vi 
som projekt haft sommarläg-
ren som insamlingsprojekt. Vi 

är tacksamma för den respons som vi 
fått, men kan samtidigt se att vi inte 
riktigt nått upp till den budget vi satt. Vi 
kommer även, som vi skrivit om i detta 
brev, hålla ytterligare ett dagkollo, nu i 
augusti. Däför ser vi ett fortsatt behov 
av att fylla på i ”kassan” för att fullt ut 
kunna täcka våra omkostnader. Vi rik-
tar redan nu ett tack till dig som redan 
gjort en insats, men vädjar fortsatt om 
ditt och andras ekonomiska stöd i dessa 
projekt. Vi vet att barnens bästa ligger 
Gud varmt om hjärtat. Därför skriver vi 
med frimodighet om detta ännu en gång.
Det går även att ge till andra fast projekt. 


