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EVANGELIUM ÄR FRÄLSNING TILL MÄNNISKOR

Älskade vänner,

Tranås den 11 juni 2012

Här kommer det en sommarhälsning från FTM-Mission.
När du läser den har också vi tagit en paus i arbetet.
Väl medveten om att många är fullt upptagna med alla
sommarens bestyr önskar vi ändå att du tog en paus och
ägnade några minuter åt denna hälsning. Oavsett var du
befinner dig eller vad du för tillfället sysselsätter dig med,
är du högt älskad av himmelens Gud. En Gud som tagit
sin tillflykt i vårt bröst. Det är gott att veta att Gud är oss
nära oavsett var vi är eller vad vi ägnar oss åt. Bibelordet
låter oss veta att genom frälsningen i Jesus Kristus finns
Gud oss mycket nära genom sitt ord som finns i vår mun
och i vårt hjärta (5 Mos 30:14). Vi kan vila i förstöstan på
att Gud förmår tala till oss i rätt ögonblick. Han leder oss
på rätta vägar och han förmår också att leda oss i samtal
med andra människor.
Tack för den kärlek vi känner från många av er då vi
månad efter månad får stå som mottagare av gåvor och
hälsningar. Vi känner oss rikt välsignade, vi hoppas att
också du känner dig lika välsignad som vi gör. Gud skall
i härlighet möta var och ens behov.

Rumänienresan

Under maj månad företogs också en resa till Rumänien.
Huvudorsaken till att resan blev av vid denna tidpunkt
var att Caminul Felix firade 20 år. FTM-Mission hade då
som en av många samarbetspartners både glädjen och
den stora förmånen att få var med och fira detta. Genom åren har FTM-Mission fått vara en del av den vision
som så starkt lever och kommer till uttryck i arbetet för
Rumäniens barn. FTM-Mission kom med i arbetet några
år efter att Caminul Felix startade i Rumänien. Följande
står att läsa i ett protokollsutdrag för missionen daterat
den 3 november 1998:
”Under våren 1998 sammanträffade Ulla & Oliver
Lindberg med Lars och Linda Hörnberg i samband
med ett besök i Aneby. Lars och Linda är sedan 10
år bosatta och verksamma i Oradea i Rumänien.
Efter samtalet med Lars Hörnberg har både Ulla
och Oliver burit på en önskan om att på något sätt
kunna inleda ett samarbete med Hörnbergs i deras
fruktsamma arbete bland gatubarn, handikappade
och föräldralösa barn i Rumänien. Oliver och Ulla
Lindberg tillskrev dem därför under hösten för att
undersöka intresset av ett eventuellt samarbete.
Svar kom från Hörnbergs att de med glädje skulle
hälsa ett samarbete med FTM-Mission. Med detta
som underlag beslutade styrelsen att från 1998
inleda ett samarbete med Lars och Linda Hörnberg
och arbetet på Caminul Felix. FTM-Mission skall
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i första hand tjäna som en ekonomisk resurs för
arbetet i Oradea.”
När man så här i efterhand läser detta förundras man över
hur Gud genom åren lett oss i detta samarbete. Men, det
skall nog ändå sägas, att föga anade vi då, vad det skulle
komma att innebära. FTM-Mission har genom åren fått
bli precis det som uttrycks i texten ovan. Faktum är att vi
upplever det vara oerhört mycket större och mer välsignat
än att bara vara en ekonomisk resurs. Det finns så många
andra värden i detta samarbete som inte kan mätas i
pengar. Faktum är att genom åren har Caminul Felix fått
ge så ofantligt mycket tillbaka till oss här på missionen. Vi
känner oss rikt välsignade genom detta samarbete. Vi är
tämligen säkra på att också du som läser detta brev känner dig rikt välsignad av detta samarbete. Tacksamheten
vi känner är av det icke mätbara slaget. Vi är tacksamma
över vad Gud förmått uträtta genom FTM-Mission, saker
som omspänner både stort som smått. Olika sammanhang som vi fått vara det redskap som Gud önskade. Det
är i synnerhet två projekt som kanske betytt allra mest för
Caminul Felix utveckling som blir extra tydliga och det
är köpet av den mark där barnby 2 nu finns. Detta köp
öppnade helt naturligt upp nya möjligheter för Caminul
Felix då fler barn kunde erbjudas en nytt hem. Det andra
är det hus som kom att kallas för Tonårshuset. Det var
en lång process som tog hela 10 år i anspråk, men är
idag en oerhört viktig resurs i det arbete som Caminul
Felix uträttar. Ett hus som blev en verklighet därför att det
fanns människor där och då som var lyhörda för Guds
röst och som var tillräckligt öppna för att söka efter hur
detta skulle kunna bli till välsignelse för många. Vi känner
stor tacksamhet för det faktum att FTM-Mission fick bli
det redskap genom vilket Gud verkade.
Vid ett besök som detta blir det extra påtagligt vad
dessa båda projekt fått för betydelse. Man rörs i djupet
av sitt hjärta när barnens livshistoria berättas och vad
Caminul Felix fått betyda i just deras liv. När man möter
alla de barn och ungdomar som fått sina liv förvandlade, som fått en ny mamma och pappa och som nu
kan erbjudas en bostad i Tonårshuset under det att de
formar sina liv och gör sig redo för ett liv som ansvarstagande vuxna. Den kärlek man känner inför dessa barn
och ungdomar är långt mycket större än vad ord kan ge
uttryck för i en text som denna. Till dig som ännu inte
besökt Caminul Felix vill jag å det varmaste rekommendera att besök. Jag kan garantera dig att du får göra
upplevelser i mötet med dessa barn som inte lämnar
dig oberörd.
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Det är med stor ödmjukhet och med stor tacksamhet
vi som arbetar här kan blicka tillbaka och se att Gud varit trofast FTM-Mission i arbetet genom åren. Samtidigt
måste vi vara medvetna om att det, trots att det har gått
tjugo år, fortfarande finns barn som lider och har det
svårt. Därför fortsätter vi arbetet för dessa barn genom
att vara en resurs för arbetet.
Under vår vistelse fick vi också möjlighet att besöka
våra andra samarbetspartners. Viktiga besök som ger
oss möjligheten att följa de vitt skilda arbetena på nära
håll. I dagens teknikbaserade samhälle där det personliga mötet människor emellan ibland sätts på undantag,
känns det personliga mötet än viktigare. Det blev också
tillfälle till ett par gudstjänstbesök. På söndagskvällen
hade vi bjudits in till Filadelfiaförsamlingen där undertecknad hade förmånen att predika. Det är alltid en stor
glädje att få predika i en kyrka som är fylld till bristningsgränsen av människor som vill söka Guds ansikte.

stödjer i Moldavien. För några dagar sedan fick jag en
hälsning från Igor där han skriver att församlingen redan
fått ta emot 27 anmälningar till sommarlägret. Man räknar med att det blir sammanlagt 50 barn. Detta glädjer
oss oerhört. Kostnaden för lägret är beräknad till ca 25
kronor per barn och dag. Detta inkluderar samtliga mål
mat och kringaktiviteter. Lägret kommer hållas mellan
den 4-12 juli. Bed gärna för alla inblandade, ledare som
barn och deras familjer. Vid sidan av denna satsning
önskar vi också lyfta fram församlingens övriga arbete
som vi skrev om i förra månadsbrevet. Vill du ge en
gåva till detta är den mycket välkommen. Vi välkomnar
också en gåva till familjen Lazar som utför ett fantastiskt
arbete med mycket knappa resurser. Din kärleksgåva till
familjen är också den mycket välkommen. Denna månad
förändrade vi raden på inbetalningstalongen för att göra
det lite tydligare. Om du önskar dela din gåva skriver du
delsumman på raden ”.....Läger & församling .....Familjen
Lazar” och hela gåvobeloppet i det avsedda fältet som
vanligt. Önskar du ge din gåva enbart till sommarlägret
stryker du över det andra alternativet (församlingen). Ger
du din gåva via internetbanken kan du använda dig av
meddelanderaden.

Evangelisationskampanjen i Klodsko

Det är med stor glädje jag nu kan skriva att vi förmedlat
ca 13 000 kronor till kampanjen i Klodsko. Jag fick tag
i Czarek, som är pastor i församlingen, och kunde då
berätta att vi nu hade en gåva att förmedla till församlingen. Först blev Czarek tyst i telefonen, sedan utbrast
han i ett stort tack! När han samlat sig något, berättade
han följande: ”Äldstekåren var samlad i går kväll för att
samtala om sommarens olika aktiviteter. Däribland de
satsningar vi önskar göra i evangeliserande syfte. När
konferensen kom på tal hade jag inte så mycket att berätta, mer än att vi fortsatt skulle förtrösta på att Gud skall
svara på våra böner. Jag uppmanade därför bröderna att
fortsätta bedja för detta. Nu ringer du och berättar detta.
Vilket bönesvar!” Samtalet med Czarek bekräftar ännu
än gång det som är så viktigt och det är att vara lyhörd
för Guds tilltal. Under en längre tid har denna konferens
funnits i mina tankar, men av olika anledningar så har det
inte blivit aktuellt att ta upp den som ett projekt i våra
nyhetsbrev. Men att det nu kunde bli av bekräftar att det
var ett riktigt beslut, som också kom vid rätt tidpunkt. Vi
kommer återkomma efter sommaren med hur utfallet av
konferensen blev. Tack för ditt engagemang.

Avslutning

Vår förhoppning är att detta nyhetsbrev skall vara ett
brev som andas tacksamhet. Vi är oerhört tacksamma
för allt det som Gud förmår att göra då vi var och en ställer oss till hans förfogande. Det enda Gud begär är ett
villigt och ödmjukt hjärta som är lyhört för det som Gud
önskar göra genom oss var och en. När många gör så,
är möjligheterna för Gud att verka oändliga. Tack för ditt
engagemang och för mångas stöd i förbön och genom
gåvor. Det betyder mer än vad vi kan ana eller förstå.
Men Gud vet och förstår och det är nog!
Med önskan om en fortsatt välsignad sommar!

Sommarens projekt

Som vi skrev vi det förra brevet håller vi även denna
månad möjligheten öppen att ge en gåva till arbetet vi
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