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Nyhetsbrev från                

Löftenas Barn är en av de orga-
nisationer som FTM-Mission 
samarbetat med under ganska 

många år.  Organisationen arbetar för 
att bättra romernas situation i området 
kring Oradea. Även Sami märker av att 
romernas situation har förvärrats av pan-
demin. Samis arbete har intensifierats, då 
behoven ökar och fler frågar efter hjälp. 
Helt nyligen fick vi den här hälsningen 
från Sami och Löftenas Barn i Oradea 
och arbetet i Cheriu, som ligger en bit 
utanför stadskärnan.

Skolorna håller stängt och all under-
visning sker nu på internet. Detta 
tar mycket av våra resurser att 
hjälpa barnen med sina studier.  Vi 
har delat in dem i mindre grupper 
och vi får agera lärare eftersom 
deras ordinarie lärare inte hinner 
med alla barn som behöver stöd 
i sina studier. Vi får förklara för 
barnen vad de behöver lära sig och 
hjälpa dem med sina läxor. Vi måste 
också hjälpa dem med att logga in 
på den plattform där lärandet sker. 

Trots detta tidskrävande arbete 
med barnen, hinner vi med en del 
praktiskt arbete tillsammans med 
barnen också. Helt nyligen hade 
vi en aktivitet där de fick göra 
en replika av sitt eget hem, fast i 
papper. De fick göra layouten över 
hur deras hem ser ut, med dörrar 
och fönster och sedan möblera 
upp det med möbler också gjorda 
av papper.  

Vi genomförde också en mat-
distribution av en del saker som 

hade kort datum som vi fått av 
Caminul Felix. Vi tog med oss 
dessa produkter och besökte flera 
familjer i området som alla fick del 
av dessa produkter. 

Nu till påsk, som är en månad 
senare än hos er, förbereder vi 
tillsammans med alla barnen en 
musikalisk show. Barnen har fått 
lära sig att memorera olika bibel-
verser och vi har övat in olika 
sånger. Vi målar också påskägg. Vi 
har redan påbörjat att bygga några 
riktigt stora ägg.  Snart kommer 
vi också att påbörja arbetet med 
att plantera i vår trädgård. I år 
utökar vi vårt grönsaks- och 
odlingsprojekt med att starta en 
svampodling. 

Vi riktar ett stort tack till er 
alla i Sverige som möjliggör för 
oss att arbeta. Tack för mångårig 
vänskap vi känt under åren och det 
ekonomiska stöd vi fått ta emot 
som möjliggör mycket av det vi 
håller på med. Ser fram emot att 
få träffa dig när möjligheten ges. 

Varor med kort datum är en värdefull resurs för många familjer som nu ges möjlighet att kunna få 
någonting i magen.

Med anledning av att vi helt 
nyligen firat påsk vill un-
dertecknad skriva några 

rader om denna viktiga högtid. Det 
faktum att Jesus Kristus är uppstånden 
markerar den kristna trons viktigaste 
sanning. Kristi lidande gör honom 
mänsklig, men hans uppståndelse 
markerar hans gudomliga natur. Det 
faktum att Guds Son fick lida gör att 
Jesus kan identifiera sig med oss, när vi 
möter lidande, går igenom svårigheter, 
möter döden eller befinner oss i dess 
närhet. I Hebréerbrevet 4:15 läser vi: 
”Vi har inte en överstepräst som är 
oförmögen  att känna med oss i våra 
svagheter, utan en som har prövats på 
alla sätt och varit som vi men utan 
synd.” 

Vi tillber inte en avlägsen Gud som 
förblir oberörd inför våra svårigheter 
eller vårt lidande. Vi har en Gud som 
känner med oss, som blev människa, 
blev som en av oss. En Gud nedstigen 
i dödsriket och som har återuppstått i 
härlighet. Med ord från Korintierbre-
vet kan vi bekänna ”Du död, var är 
din seger? Du död, var är din udd?”. 
Tackvare Jesu död på Golgata och 
hans uppståndelse från de döda, är 
dödens udd bruten och livet har seg-
rat över döden. Detta är ord att lita 
på! Mörkrets herre råder inte längre 
över livets Herre! Vart du än befinner 
dig, vad du än går igenom, blir vår 
Gud en tillflykt, en säker hamn, en 
borg som skänker oss skydd.

I det här brevet skriver vi om arbe-
tet vi står med i med hälsningar från 
både Rumänien och Moldavien. Det 
är viktiga arbeten som når människor 
med evangeliet om frälsning och upp-
rättelse. Vi delar en hälsning från Sami 
på Löftenas Barn och även en kort 
uppdatering om arbetet omkring Re-
becas hus. Glädjande nyheter. Vi har 
också fått en hälsning från Moldavien 
som mitt i pandemin får uppleva hur 
människor söker sig till församlingen. 
Tacka Gud tillsammans med oss för 
allt det han gör. Tack också för gåvor 
vi fått ta emot. Vår bön är att Gud 
skall i härlighet fylla alla dina behov.

Ett hus tar form, fast i mindre format och med 
hjälp av papper.



Gud är god mot oss, mitt i pandemin

Så här inledningsvis vill jag tacka 
Gud för hans stora nåd emot 
oss som bor här i Glodeni. För 

närvarande är situationen fortsatt svår. 
Människor här är väldigt cyniska och 
många har förlorat hoppet. Helt nyligen 
hade vi 500 nya fall och drygt 5 000 
har avlidit.

Människors hopplöshet beror 
mycket på den desinformation som den 
ortodoxa kyrkan sprider. De säger att 
vaccinet är detsamma som odjurets tal 
som finns omnämnt i Uppenbarelsebo-
ken. Under mars månad kommer sko-
lorna hålla stängt i två veckor och all 
undervisning sker via datorn. Landets 
gränser är stängda och för att komma 
in behöver man ett negativt coronatest 
eller vara vaccinerad. Annars väntar 14 
dagar i karantän. Men vi tackar Herren 
för att kyrkorna får vara öppna och vi 
kan träffas och hålla gudstjänst. Dock 
med vissa restriktioner. Helt nyligen 
beslutade landets ledning att hålla kyr-
korna öppna för människor som har 
förlorat hoppet på andra människor 
och bara litar på Gud. 

Vi tackar Gud för de båda projek-
ten Dagligt Bröd och de matpaket som 
vi får dela ut. Båda dessa projekt är ett 
vittnesbörd om Guds kärlek. Efter att 
vi fått besöka de olika hemmen, där vi 
möter de fattiga och behövande som 
står utan hjälp, vittnar många om vad 
hjälpen betyder för dem. Lärarinnan 
Tamara tackar Gud för pastor Igor som 
kommer med denna hjälp. Om jag inte 
fått denna matkasse, hade jag fått gå 
hungrig. Nu vet jag att Gud älskar mig. 

   /Pastor Igor

Föräldralösa barn, 
änkor och barnfa-
miljer. Alla får de 
del av både bröd 

och matpaket.

Många av de som får ett besök av Igor lider av olika sjukdomar. Här får den nästan blinda kvinnan 
Couba ta emot en matkasse. ”Jag kan inte se, men jag känner Guds kärlek.”

Byggnationen går mot sitt slut

Florin Popa, som har ansvar för allt 
arbete omkring färdigställandet 
av Rebecas hus, skriver här några 

rader om hur arbetet har fortlöpt. Det 
återstår en del, men mycket har också 
kunnat färdigställas. 

För några dagar sedan var jag 
och besökte Rebeca. Jag hade 
köpt en torktumlare som blev 
ett uppskattat tillskott. Jag har 
även beställt garderober och en 
del möbler som kommer nu i 
april. Jag har också förstått att 
en renovering av hennes kök är 
något som behöver göras. Då huset 
tidigare stått ouppvärmt, har köket 
och möblerna angripits av mögel. 
Så detta är något som behöver 
åtgärdas. På ovanvåningen har 
mycket hänt och det börjar så 
smått att bli färdigt. Dörrar har 

köpts in och monterats. 
Värmen fungerar nu även 

på ovanvåningen, även om den 
ännu inte satts igång. Väggarna 
behöver målas först. Badrummet 
på ovanvåningen är färdigt.

Om det arbete som nu pågår 
kan slutföras, kommer allt att 
bli bra för familjen. Rebeca 
hälsar och tackar för all hjälp, 
vilket även jag gör. 

  
  Pastor Florin Popa

Vi håller en fortsatt kontakt med pastor 
Florin för att se vad vi ytterligare kan 
bidra med från FTM-Mission. Om du 
vill bidra till Rebecas situation med en 
gåva, så går det fortfarande bra. Märk 
din gåva ”Rebeca”, så ser vi till att för-
medla din gåva till förmån för det arbete 
som fortfarande pågår.

Hall och 
badrum är 
två områ-

den som 
mer eller 

mindre nu 
färdigställts 
på det övre 

planet.



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

Jag hälsar er med nåd och frid! Jag 
hoppas att allt är bra med er alla. 
Jag är nu tillbaka i tjänst efter en tid 

av vila. Min familj mår bra.  Pandemin 
fortsätter att skapa mycket problem. 
Nu funderar man på en ”lockdown” 
igen för att minska smittspridningen i 
samhället. Antalet smittade stiger igen. 

Trots många svårigheter och en 
sviktande hälsa, känner jag mig tack-
sam till Gud för att jag har kunnat tjä-
na honom. Att Gud har givit mig kraft 
att utföra mina arbetsuppgifter. Jag har 
haft en mycket intensiv period bakom 
mig och är glad över att Gud använder 
mig i hans tjänst.

Gud har verkligen välsignat oss som 
församlingar under den period pande-
min varat. Trots många utmaningar 

jag mött i församlingarna, ser jag Guds 
hand över arbetet och att han välsignar 
mina händers verk. 

Fler människor finns med och tjä-
nar i församlingarna nu än när jag 
tillträdde min tjänst. I församlingen i 
Tinca hade vi helt nyligen en dopför-
rättning där två unga kvinnor lät döpa 
sig. Kvinnorna kommer från helt andra 
sammanhang men har funnit en tro 
på Jesus och lät döpa sig. Vi försöker 
att hålla evangeliska kampanjer i för-
samlingen i Tinca, men det är svårt på 
grund av pandemin. Men vi låter inte 
detta hindra oss, vi fortsätter med oför-
minskad styrka att förkunna evengeliet 
om frälsning. Jag ser fram emot att få 
träffa dig när du kommer till Oradea 
nästa gång. Det är så mycket jag vill 

dela med dig om vad Gud har gjort och 
gör på de platser jag tjänar. 

Pastor Florin Popa

Vi känner glädje och tacksamhet för 
det arbete som pastor Popa utför och vi 
beder att Gud skall välsigna hans arbete 
framgent. Bed gärna för honom och det 
arbete han utför.  

Växthusprojektet

Samtalade med Eugene som nu ansvarar 
för växthusprojektet. Han står nu som 
ägare till växthusen och driver det som 
en egen rörelse. Men vi har en fortsatt 
god realtion och har utarbetat en plan 
för hur vi även fortsättningsvis  kommer 
att förse matkassar med grönsaker till 
familjer vi har i vårt matpaketsprojekt. 

Eugene är en god tillgång för för-
samlingen och han är en god medarbe-
tare till Igor. Det är glädjande att se hur 
Gud förser församlingen med goda re-
surser som möjliggör för oss att kunna 
möta alla de behov som finns. Nöden är 
fortsatt stor och detta projekt är en fin 
möjlighet att kunna möta människor 
där nöden är som störst.

Nu planteras tomatplantor som sedan kan sät-
tas ut i växthusen. Vi ber om en god skörd.

Människor finner Guds rike

Pastor Florin Popa tillsammans med två unga kvinnor som kommit till tro och låtit döpa sig!
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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 lägger vi vårt fokus på de 
pågående projekt som vi står med i. Det är 
bland annat bröd och matpaket i Moldavien. 
Romer och pastorsunderhåll i Rumänien, 
Moldavien och Polen. Din gåva möjliggör 
för oss att fortsätta arbetet, lindra nöden och 
utbreda Guds rike. Tack för ditt stöd! Du ger 
lättast via Swish på nummer 123 419 3561 
eller via vårt BG 233-2393. Tack!

En kvinna får ta emot ett 
matpaket


