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Som vi skrivit tidigare har har vi, 
genom pastor Laurentiu, kunnat 
förmedla pengar till hjälp för 

romska familjer som drabbats svårt av 
pandemin. Tidigare i år gjorde vi en 
insamling till stöd för de familjer som 
lever i den romska kolonin i Batar. Nu 
har ännu en matdistribution kunnat ske 
tackvare den satsning vi gjorde. Läget 
med pandemin har förbättrats något i 
Rumänien. Vaccinationen har kommit 
ganska långt och man börjar nu se ef-
fekterna av vaccinationen. Smittalen är, 
som på många andra platser på väg ner, 
men oron för en fjärde smittvåg finns. 
Dock är vaccinationstalen låga bland 
romerna. 

Orsaken till detta är många, men 
en misstro mot samhället och utbredd 
diskriminering två orsaker. Därför 
är situationen är fortsatt svår, då de 
som tidigare arbetade utomlands inte 
kunnat återvända till sina arbeten, fö-
reträdelsevis på Irland. Så länge man 
inte vaccinerats eller testats negativt 
för Covid-19, hindras man från att 
återvända. Förutsättningarna att kun-
na hitta arbete i Rumänien är fortsatt 
mycket små för den romska delen av 
befolkningen, varför matbristen kvar-
står. Laurentiu har lämnat den här 
hälsningen:

Strax före pingstdagen i Rumänien 
bestämde vi oss för att erbjuda de 
behövande familjerna i Batar ett 
annat slags matpaket. Om vi   hittills 
gett dem viktiga saker som olja, 

mjöl, ris, majsmjöl, socker, etc, 
ville vi den här gången köpa påsar 
med 5 kg bönor och köttprodukter 
som korv, rökt kycklingben och 
fläsk. Till barnen köpte vi också 
godispåsar. Familjerna som fick ta 
emot dessa matpaket blev riktigt 
glada. Det är svårt att fylla alla 
behov som vi ser, men vi försöker 
åtminstone visa vår kärlek för dem 
som avvisas och utesluts.

Som församling är vi kallade att 
vara ljus och salt i den här världen, 
särskilt för dem som kämpar med 
de svåraste utmaningarna. Det 
största behovet är inte mat, utan 
kärlek och syndernas förlåtelse till 
upprättelse från deras livssituation. 
Så, låt församlingen vara det 
den kallats till att vara. Vi är så 
tacksamma att Herren har skickat 
den Helige Ande för att vara med 
oss   och i oss. Han ger oss kärleken 
och kraften vi behöver för att vara 
vad Gud har kallat oss att vara.

Särskilt tack till alla som har 
hjärta för vårt arbete i Rumänien. 

  Gud välsigne dig 
  pastor Laurentiu

Det gläder oss att vi genom pastor Lau-
rentiu kunnat förmedla denna hjälp. Vi 
håller fortsatt kontakt med honom för 
att se hur behoven ser ut framöver. Tack 
för din insats som gjorde detta möjligt.       

Efter några veckors ledighet är 
vi tillbaka i arbete igen. Vi har 
haft det bra och vädret har 

varit fint nästan hela vår semester. Det 
är välsignat och gott. Men nu känns 
det också fint att få vara tilllbaka och 
ägna oss åt det som är vårt uppdrag; 
att sprida evangeliet om Jesus Kristus 
till frälsning och upprättelse. Detta 
arbete sker, som du säkert känner till, 
genom olika insatser som görs genom 
FTM-Mission. Människors frälsning 
har alltid varit det viktigaste målet 
med vårt arbete. Att få se människor 
upprättade och vunna för Kristus är 
det vi arbetar för. Vi har detta för 
ögonen, samtidigt som vi ger stöd och 
hjälp till människor som lider och har 
det svårt. Prescis som vi skrev om i 
det förra brevet, vill vi stå i gapet och  
vara ett skydd för det onda som kan 
drabba en människa. 

Under sommaren har det pågått 
ett ganska intensivt arbete på många 
platser där FTM finns representerad. 
Möteskampanjer, barn- och ung-
domsläger, är några av de saker som 
hänt under sommaren. Pastor Florin 
Popa har fått döpa ett flertal unga 
männniskor, något vi gläds åt. Det är 
det yttre vittnesbördet om en männ-
iskas omvändelse; att hon nu följer 
Jesus ner i dopets vatten och uppstår 
tillsammans med Kristus, förvand-
lad och upprättad!

Nu ser vi med förväntan fram 
emot en spännande höst, där vi med 
förväntan fram emot höstens arbete. 
Jag när en förhoppning om att even-
tuellt kunna göra en resa under ok-
tober månad, då till både Moldavien 
och Rumänien. Läget har stabilise-
rats något och vaccinationerna har 
nu kommit en bra bit på väg. Därför 
ser vi att det kan vara läge att ge-
nomföra en resa. Men vi vet samti-
digt att läget snabbt kan förändras, 
därför följer vi utecklingen noga. 
Tack för att du står med oss i arbetet 
genom både förbön och gåvor. Vi är 
tacksamma för allt det du gör som 
möjliggör för att arbetet skall kunna 
fortsätta.

Ännu en matdistribution har gjorts bland romerna i kolonin i Batar, Rumänien. Behoven är fortfa-
rande stora, då få kunnat återvända till de länder där de arbetade innan pandemin.



 

Nu kan vi med både glädje och 
tacksamhet skriva att det första 
av två sommarläger kunnat 

hållas i Glodeni, Moldavien. Även om 
läget stabiliserats något när det gäller 
pandemin, var det ändå inte helt säkert 
att lägret kunde hållas. Igor skriver: 

Låt oss tacka Herren för den 
glädje som han gav till barnen 
från vår stad som deltagit på 
detta läger. Många hade väntat 
i flera dagar på att det skulle 
starta och väntade otåligt på 
dagen det började. Vi delade upp 
dagen, som brukligt är, i olika 
akriveteter; morgonsamling med 
bön och lovsång, bibeltimma, olika 
aktiveter både utomhus i form av 
olika sportaktiviteter och inomhus 

Sommarläger i Glodeni, Moldavien

med olika pysselaktiviteter. En hel 
del lekar blev det också. Det var 
aktiviteter som barnen uppskattade 
mycket. Varje dag fick också 
barnen frukost, lunch och dagen 
avslutades med en middag. Vi är 
medvetna om att ganska många 
som varken får någon frukost eller 
middag hemma, därför erbjöd 
vi detta i år. Föräldrarna till de 
barn som kom var också mycket 
tacksamma för möjligheten att 
deras barn kunde vara med. Vi 
tackar Gud för det han gjort i 
barnens liv, men också till de 
som genom gåvor varit med och 
möjliggjort den här veckan. Må 
Herren välsigna er på ett underbart 
sätt. 
    Med kärlek, pastor Igor

Vi är både glada och tacksamma för att 
detta gick att ordna och att det kom så 
pass många barn. Det är nu efte somma-
ren som vi hjälper till att finasiera dessa 
läger. Vi tror att dessa läger har en större 
betydelse än vi kanske anar. Vi är medvt-
na om att frestelserna är många för dessa 
barn och många lever redan i en utsatt 
situation. Det församlingen bidrar med 
är en trygg plats dit barnen både kan 
få sina fysiska behov tillgodosedda. Ett 
par mål mat betyder oändligt mycket då 
man inte kan få det hemma. Att kunna 
erbjuda olika aktiviteter och samtidigt 
förmedla det bästa vi vet - budkspaet 
om frälsning och upprättelse, är en för-
mån. Att få så in Guds ord i barnen liv 
som de sedan bär med sig genom livet 
är stort! Tack för att du varit med och 
gjort detta möjligt! 

Hjälp till en romsk kvinna

Strax före semestern fick vi ett 
meddelande från pastor Flo-
rin Popa som berör en romsk 

kvinna som av sina barn kastats 
ut från sitt eget hem. De vill inte 
längre ta hand om henne och sörja 
för hennes behov. Kvinnan heter 
Mariana och är 57 år gammal och 
änka. Om ingenting görs, hamnar 
hon i hemlöshet. Pastor Florin och 
den romska församlingen i Tinca, 
vill nu försöka hjälpa kvinnan till 
en enkel bostad i närheten av sitt 

Kvinnan bor nu 
tillfälligt i ett plåtskjul 
medan det nya huset 
byggs.

tidigare hem. Vi beslutade därför 
att i nuläget skicka 5 000 kronor 
av tidigare insamlade medel att an-
vändas till inköp av byggmaterial. 
Pastor Popa har även kunnat få ihop 
ytterligare byggmaterial, så att huset 
kan färdigställas. Det finns därför 
goda förhoppningar om att hennes 
lilla hus kan stå färdigt innan vin-
tern. Grunden är lagd och väggarna 
är resta. Nu väntar vi på att kunna 
få tak och fönster på plats. 

Barn och unga i olika åldrar fanns med på lägret som anordnades under juni månad. Tacksamheten och glädjen över att få vara med var stor 
både bland barnen och deras föräldrar.



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

Vilken oerhörd glädje det är att 
se att människor låter döpa sig. 
Dopet i vatten är en viktig del i 

den kristna bekännelsen och ett vittnes-
börd om den livsförvandling som skett 
när man valt att följa Jesus. Pastor Popa 
skriver följande i sin hälsning:

Jag hade en mycket hektisk juni 
med många olika engagemang i 
de församlngar jag arbetar. Med 
Guds välsignelse hade jag också 
en dopstjänst. Tre personer döptes 
i församlingen i Tinca. Det var det 
andra dopet i år.

I församlingen i Tileagd döptes 
12 personer. Vid en tid som denna, 
är det en stor välsignelse. Det var 
mycket arbete, men det var värt det. 
Jag hade också kristendomsskola 

Parlamentsval har 
hållits i Moldavien

Den 11 juli hölls val till parlamentet. 
Det var ett ödesval för det moldaviska 
folket, där valet stod mellan det socia-
listiska samt det kommunistiska eller 
det  liberala EU-vänliga PAS-partiet på 
högerkanten. Varför skriver vi om detta 
kan man undra? 

Eftersom detta val i mycket stor 
utsträckning handlade om moldaviens 
frihet bort ifrån ett ryskt inflytande, 
som funnits i landet under lång tid. 
PAS-partiet, med ambitioner att föra 
landet närmare EU, hade möjlighet att 
få egen majoritet i parlamentet. Detta 
innebär också att man, utan stöd från 
de andra partierna, kan driva sin egen 
politik. Efter valet hade PAS fått 52,8% 
av folket röster, vilket innebär egen ma-
joritet. Detta tackvare alla exilmolda-
ver (80% för PAS). Nu väntar folket 
spänt på hur landet kommer styras.  
Ekonomiska reformer och en höjning 
av löner och pensioner väntar. Men lä-
get är fortsatt spänt, då man från ryskt 
perspektiv ogillar landets vägval. Om 
det inte går väl, kan landet slungas in 
i en konflikt likt den i Georgien 2008. 
Med konflikten i Ukraina i färskt min-
ne är läget ovisst, men ändå positivt, då 
landet nu kan ta krafttag mot den ut-
bredda fattigdomen, korruptionen och 
ett rättsväsende som inte fungerar.

Tolv personer lät döpa sig

Guds rike breder ut sig och till församlingen i Tileagd kan läggas ytterligare tolv personer. Vilken 
glädje det är att få vara med om detta.

utöver den vanliga verksamheten. 
Det blir mycket åkande mellan 
de fyra församlingarna som jag 
tjänar. Men Gud tar hand om mig. 
Det är sant att det är tröttande 
och att det tär då jag lider av flera 
hälsoproblem. Men nu mår jag 
bra.
Nästa vecka ska jag på läger med 
ungdomarna i församlingen i fem 
dagar.
  Pastor Florin Popa

Vi tackar Gud för dessa människor som 
tagit beslutet att låta döpa sig. Bed gärna 
för pastor Popa och det arbete som han 
gör. Mycket ansvar med fyra försam-
lingar med olika behov som kräver hans 
närvaro. Bed om beskydd och en fortsatt 
god hälsa.
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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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Vi tackar Gud för ditt fortsatta stöd för 
arbetet på de olika platser där vi finns repre-
senterade. Vi fortsätter det viktiga arbetet 
med att tillverka bröd till utsatta människor i 
Moldavien. Stöd gärna detta proejkt med en 
gåva. Märk gåvan ”bröd”. Du ger lättast via 
Swish på nummer 123 419 3561 eller via vårt 
BG 233-2393. Tack för ditt stöd! Bröd som färdigställs i bage-

riet i Glodeni, Moldavien.


