Guds frid,

D

et är otroligt vad tiden går. Tycker inte det
var så värst länge sedan jag satte mig ner
för att skriva årets första nyhetsbrev. Nu är
det alltså dags igen. Även detta brev vill vi
inleda med möjligheten att välsigna dig som nu håller
brevet i din hand. För oss är det en förmån att få göra
detta. Vi vet att det betyder mycket och att det för stor
välsignelse med sig. Så tag emot Herrens välsignelse
över ditt liv. Gud vill både välsigna Dig och att Du skall
få vara till välsignelse. När vi tänker på FTM-Missions
arbete finns det all anledning att känna sig välsignad.
Vi ser och upplever hur Gud har omsorg om sitt verk.
Visst finns det mycket vi skulle vilja göra. Många behov
som inte blivit lösta, men vi vet att det finns en tid och
en plats också för dessa. Tack för den välsignelse du är
för detta arbete. Vår bön är att Gud rikligen skall välsigna
dig som står med oss i arbetet. Tack för förböner och
ekonomiskt stöd.
Jag vill tro att det finns någonting oerhört stort nedlagt i den möjlighet som finns i att få vara till välsignelse. När vi låter Guds Ande få tala in i våra liv; på
det personliga sätt som vi vet att bara Guds Ande kan
göra. Om detta vill jag skriva några rader.

Att höra Guds Andes röst
Jag tror att det är av oerhörd vikt för varje troende att
lära sig urskilja Andens röst. Bibelordet lyfter också fram
betydelsen av att låta Guds Ande
påverka våra liv. I Jeremia 33:3 läser
vi: ”Ropa till mig, så vill jag svara
dig och låta dig höra om stora och
ofattbara ting som du inte känner
till.” Ett fantastiskt bibelord som levt
med mig under ganska lång tid. Ett
ord som ger oss löfte om att då vi
ropar kommer Gud att svara. Gud
kommer genom sin Ande uppenbara
”stora och ofattbara ting” saker som
vi inte känner till. Vilket löfte och
vilken välsignelse att få vara en del
av ett sådant skeende. För egen del
önskar jag ingenting annat än att få
vara en del av detta.

Tranås den 10 februari 2015

Guds Ande är inte mer eller mindre närvarande i våra liv,
men däremot kan vi fundera över vår egen närvaro och
tillgänglighet; att bli så stilla i vårt inre att vi kan urskilja
Andens röst bland allt annat som vill ha vår uppmärksamhet. Detta är kanske en av de största utmaningarna
vi har idag när det gäller Andens liv, när så mycket pockar
på vår uppmärksamhet; att vi lär oss urskilja Andens röst,
mitt i allt vardagligt ”skrammel”. Med tiden tycker jag
mig ha jag lärt att urskilja de tillfällen då Gud genom sin
Ande påkallar sin uppmärksamhet i mitt liv. Säkerligen
missar jag många tillfällen, men med åren har det blivit
lite lättare. Låt mig få dela ett sådant tillfälle med dig.
Jag befann mig i Rumänien och undervisade medieelever i årskurs 1 på Bibelskolan i Oradea. På morgonen den andra dagen, då jag stod i duschen på hotellet, hörde jag tydligt inom mig hur den helige Ande på
sitt personliga sätt sa: ”Du skall ge flickan som sitter
längst fram på höger sida i klassrummet en ny vinterjacka och ett par nya vinterstövlar.” Gud hade talat och
en massa tankar for igenom mig. Men med denna förvissning, kom också ett lugn över mig, vilket också är
karaktäristiskt för den helige Ande. Andens tilltal ger
också en inre frid och ett yttre lugn.
Med åren har jag förstått när den heliga Ande talar in i mitt liv. Det har tagit tid, men Andens röst går
inte att ta miste på. Det finns ingen som kan tala på
ett sådant sätt och med sådan precision. När jag kom
till skolan var det dags för lektion,
men i pausen mellan två lektioner
fick jag möjlighet att samtala med
den unga damen, så vi satte oss
ner i kapellet. Jag sa: ”Du får ursäkta mig, men jag måste få fråga
dig en sak. Är det så att du är i
behov av en ny vinterjacka och
ett par nya vinterstövlar?” När jag
ställt frågan, tittade hon på mig,
sa inget, men började gråta. Sen
sa hon: ”Hur kan du veta det?”
Så berättar hon under tårar: ”Eftersom jag inte har några pengar,
ringde jag till min mamma igår, för
jag behöver köpa en ny jacka och
ett par nya stövlar. Det börjar bli

kallt ute och sommarskorna jag har är för tunna. Min
mamma säger då: ”Jag har inte heller några pengar. Du
får be till Gud att han svarar på din bön. Jag kan inte
hjälpa dig.” Så det var vad jag gjorde, berättade hon nu
för mig. Jag bad till Gud och nu kommer du och frågar
mig detta! Jag frågade då om jag kunde få bli hennes
svar på bön, vilket jag fick bli. Vår vänskap har fortsatt
genom åren och vi är idag goda vänner. Hon tog sin
examen i somras och planerar nu som bäst sitt bröllop.
När den helige Ande talar in i våra liv har vi två val; det
ena är att skjuta det åt sidan. Det andra är att ”ta Gud
på orden” och handla utifrån det vi upplever att han
säger. Om vi fattar mod och gör detta, kommer vi snart
lära att Gud också kommer med sin välsignelse, inte
bara över vårt eget liv, utan också över långt många fler
än vi kan ana. Men framförallt får vi vara med om hur
Gud förlöser människor ur situationer och omständigheter. Hur detta fungerar går inte med logik att förklara,
det ligger bortom vårt mänskliga förnuft. Det är en inre
förnimmelse, en känsla om du så vill, en stilla viskning,
som ibland gör sig påmind flera gånger. Men den är
unik för varje troende människa som upplevt Andens
pånyttfödelse. Min uppmaning till oss alla är att låta
detta ”fönster” i vårt inre stå öppet, eller åtminstone på
glänt, så att den helige Ande kan få tala in i våra liv. Den
som så gör, kommer få leva ett spännande och mycket
intressant liv tillsammans med Gud, ett liv vi inte vill gå
miste om.

Tania Gabriela Lupu föddes
den 4 mars 2008. När pappan
lämnade familjen för att börja
jobba i Tjeckien, lämnade han
också sina fyra barn: Nadia,
Eduard, Tania och Ivan (alla
under 7 år). Barnens mamma
lämnade ofta hemmet och
barnen utan uppsikt, ibland
under två till tre dagar. Syskonen fick klara sig
själva och Nadia som var äldst fick det tunga
ansvaret att ta hand om sina syskon. Några
grannar anmälde situationen till myndigheterna,
som tog barnen till ett skyddat boende. På
detta ställe levde syskonen under ett år tills de
flyttade till oss i familjen på Caminul Felix. De
fyra syskonen kom till oss den 6 juli 2012. Dom
var blyga och rädda när de kom. I vårt hem togs
syskonen emot med kärlek av oss som blev deras
nya föräldrar och av de många nya bröder och
systrar. Dom fick flytta in i fina rum, fick rena kläder
och färgglada leksaker, varm och god mat, men
mest av allt fick de uppleva vår kärlek.
Tania håller nu på att anpassa sig till den nya
stora familjen. Hon är en söt, smart och glad
tjej och gillar att klä sig i fina kläder. Hon går på
förskolan som förberedelse för att börja skolan
nästa år. Hennes ansikte strålar, och det finns alltid
ett leende på hennes läppar. Hon är en solstråle i
vår familj. Jag var nyligen med på ett föräldramöte
i Tanias klass. Läraren önskade träffa oss som
föräldrar då hon ville tacka oss för Tanias fina
närvaro och attityd i klassen. Dessa var de ord som
hennes lärare använde för att beskriva Tania. Vi
vill fortsätta vara fina exempel för Tania och våra
barn.

Hjälp till en cancersjuk man
För en tid sedan fick vi ett samtal från en familj i Moldavien. Dottern, Tatiana, har varit min tolk vid några
tillfällen. Hon skrev till oss med en vädjan om hjälp för
sin sjuke far, Fjodor, som lider av prostatacancer som
också spridit sig till skelettet. Han befinner sig i de sista
stadierna av sjukdomen och har enligt läkarna inte så
lång tid kvar. Som ensam försörjare av både sig själv
och sina föräldrar, samt att kostnaderna för vård blivit
allt högre, ser Tatiana hur allt blir svårare att klara av. Vi
samtalade om hennes situation här på missionen och
vi har beslutat att under ett halvår, eller till situationen
förändras, bekosta delar av Fjodors medicinering.
Pengar vi använder till detta är det som ”blev kvar” efter
att Svetlana Ciumac dog i sviterna av tuberkulos. Då
Svetlans make och dotter flyttat till Ukraina är det utom
vår möjlighet att hjälpa dem, därför tog vi detta beslut.

			

Veronica Butuc-Mayer

Några ord om Olivers situation
Med jämna mellanrum får vi samtal hit till missionen där
frågan ställs hur det är med Oliver. Vi konstaterade att
det var ett tag sedan vi skrev om hur situationen ser ut.
Jag kommer därför lämna ”pennan” till Ulla som kommer
beskriva hur läget är.

Fast givartjänst

Caminul Felix Familjebyar
FTM-Mission har under många år varit ett stöd för Caminul Felix i Rumänien. Genom åren har vi genom Guds
nåd fått bli en del av ett fantastiskt arbete som blivit
räddningen för många utsatta barn i Rumänien. Vårt
hjärta är stort för detta arbete och för oss är det en förmån att få vara med ”på ett hörn”. För en tid sedan läste
vi berättelsen om Tanya som grep oss. Vi vill dela den
med er och gör det med påminnelsen om varför vi inte
får förtröttas i vår iver att hjälpa de mest utsatta; barnen.
Vi vet att vi inte kan hjälpa alla, men vi kan göra skillnad.
Vår hjälp får betydelse för någon. Vårt hjärta brinner för
de rumänska barnen. Jag lämnar nu över ”pennan” till
en av husföräldrarna som skriver om solstrålen Tania:

FTM-Mission kan nu erbjuda
möjlighet till fast givartjänst
via autogiro. Tjänsten är ett
smidigt sätt för dig som vill
stödja missionens arbete med
en månatlig gåva. Beloppet
överförs automatiskt sista
bankdagen i månaden. Mer
information hittar du på vår
hemsida. Ring eller maila oss
gärna om du har ytterligare
frågor.
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Anmälningsblankett
finns på hemsidan.

Till alla er som beder för Oliver, mig och barnen
med familjer vill vi säga ett stort och varmt tack.
Era förböner och kärlek betyder så oerhört mycket
och bär oss för varje dag.

Månadens projekt – Löftenas Barn
Denna månad vill vi rikta vår uppmärksamhet mot Löftenas Barn. Under senare delen av förra året fick vi ett
brev ifrån Löftenas Barn, där de vädjade om hjälp med
några mindre reparationer. Dessa har ännu inte kunnat
genomföras, då man beslutade att skjuta på dessa för
att kunna ge barnen ett julpaket med kläder och skor
samt något extra som julklapp. Nu känner vi att vi skulle
vilja hjälpa Löftenas Barn med att få undan dessa reparationer. Vi har därför bett Dan skriva något omkring
dessa behov:
Under november förra året hade vi en inspektör
från hälsovårdsmyndigheten på besök för att
inspektera våra lokaler eftersom vi också lagar
mat i dessa. Vid inspektionen fick vi påpekanden
om våra golv, vilka vi försökt att åtgärda tidigare,
men det har inte varit tillräckligt bra utfört. Så nu
behöver vi få detta åtgärdat så snart som möjligt
för att få fortsätta verksamheten på detta sätt.
Problemet är att de kemikalier vi använder när vi
städar har förorsakat sprickor i golvet som kan
skapa bakteriehärdar, vilket inte är tillåtet. Ytan
måste vara slät och blank, vilket den inte är nu
då den innehåller sprickor. Arbetet måste därför
göras om från grunden med förhoppning om att
problemet då försvinner.

En ganska nytagen bild på Ulla och Oliver.

Hur mår Oliver?
Några har undrat och bett oss berätta hur
Olivers situation är idag. Vi har kanske inte varit
så regelbundna med rapporteringen om hans
hälsa, men här kommer lite information. Det är
inte så lätt att med några få rader sammanfatta
hälsotillståndet. I augusti i år är det 20 år sedan
han utsattes för överfallet. Vart har alla dessa år
tagit vägen? Tråkigt nog måste vi konstatera att
hans hälsa har försämrats ganska mycket. Sedan
ett par år kan han inte längre bo hemma och bor
nu på ett särskilt boende i Tranås inte så långt
ifrån där vi bor. Vi tvingades att ta detta svåra
beslut efter att han ramlade och blev opererad
på Neurologen i Linköping. Jag kunde inte längre
klara av att hjälpa honom på grund av det stora
vårdbehov som uppstod efter operationen. Jag
går till honom och är hos honom flera gånger i
veckan. För det mesta sitter jag bara hos honom,
eftersom vi inte längre kan samtala så mycket.
Tyvärr påverkas han mer och mer av sjukdomen
(Parkinson), vilket gör att hela hans livssituation
har förändrats. Han har bland annat svårt att
kommunicera, att hitta orden. Han har också
svårare att prata i telefon. Han behöver lång tid
för att tänka och samla tankarna. Han är också
mycket trött och sover en hel del. Idag behövs
två personer för att hjälpa honom att stå upp
och förflytta sig, eftersom han inte längre kan
gå. Han behöver hjälp med i stort sett allting.
Han har också drabbats av infektioner, vilket
medfört flera sjukhusvistelser. För varje sak han
drabbas av, försämras ju också allmäntillståndet,
eftersom hans krafter är så begränsade. Två
gånger i veckan har han en underbar ledsagare
som kommer och tar honom på en promenad,
vilket han uppskattar mycket. Ja, det var en liten
kort uppdatering. Hoppas det kan ge dig en liten
inblick i hans och vår vardag.

					Dan Mitra
Det känns angeläget att Löftenas Barn kan fortsätta
sin verksamhet. För de flesta av de barn som besöker
centrat är den hjälp de får den enda hjälp som erbjuds
dem. Speciellt de som inte regelbundet går i skolan. Det

Så här ser det ut i två
av toaletterna. Behovet
av nya golv är akut, inte
minst ur ett sanitärt
perskektiv.
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vore olyckligt om verksamheten måste förändras eller
upphöra på grund av dessa problem. Löftenas Barn fyller en oerhört viktig roll för att göra romernas röst hörd i
det rumänska samhället. De viktigaste insatserna måste
göras på plats i det land varifrån romerna kommer. Därför
är det viktigt att de får fortsätta med oförminskad styrka.
Romernas sak är vår sak, även om Rumänien som land
har ett betydligt större ansvar för sina innevånare än
någon annan. Som mission känner vi starkt för detta
arbete som utövar ett positivt inflytande på dessa barn
och ungdomar. Vi kanske inte ser ett resultat på kort
sikt, men vi vet att detta arbete har betydelse för alla de
barn som kommer till Löftenas Barn. Tack för ditt stöd!

Autogiro
Till dig som regelbundet stöttar missionens arbete eller
funderar på så göra, vill vi påminna om möjligheten med
Autogiro. Det är en fantastisk möjlighet att regelbundet
ge en gåva utan att du behöver fundera över det vid
månadens slut. Allt sker med automatik efter det att du
anmält dig. Det enda du behöver tänka på är att det finns
täckning på ditt konto då pengarna dras. Blankett finns
på vår hemsida att spara ner och skriva ut, alternativt
går det att anmäla sig elektroniskt direkt via formuläret
på hemsidan. Om dessa alternativ verkar krångliga, kan
du höra av dig så skickar vi en blankett till dig som du
fyller i och skickar tillbaka till oss.

Bilden är tagen i en av samlingssalarna där barnen gör
sina läxor. Lokalen ligger vägg i vägg med köket.

Minnesgåvor och Testamenten
FTM-Mission står som tacksam mottagare av donationer och som förmånstagare vid skrivning av testamente. Kanske befinner du dig i en situation där tankar
kretsar omkring testamentering av kvarlåtenskap?
Eller står du som anhörig inför dessa frågor? Det är
i dessa sammanhang vi står som tacksam mottagare
av minnesgåvor eller skrivet testamente. Det går också
att ge en gåva anonymt.
En donation i form av pengar eller annan kvarlåtenskap kan betyda oerhört mycket i det arbete vi
bedriver. Det kan skapa helt nya förutsättningar på
de platser vi finns verksamma.
För oss är det en stor förmån att få stå som mottagare vid en testamentsskrivning eller annan typ av
donation. Välkommen att höra av dig om du har
funderingar omkring dessa frågor.

Avslutning
Allting har ett slut så även detta brev. Tack för att du
tog dig tid att än en gång läsa vad vi haft på vårt hjärta
denna månad. Det som genomsyrat detta nyhetsbrev
är ordet välsignelse och att få bli föremål för den och att
vara orsaken till den. Vi vill också avslutningsvis både
tacka och välsigna dig. Vi vill också påminna dig om
möjligheten till förbön via bönetjänsten. Ring eller skriv
ett brev eller använd formuläret på vår hemsida. Välkommen att höra av dig. På återhörande om en månad.

Ge gåvor via din mobiltelefon
Det är nu möjligt att med några enkla
”klick” stödja missionens arbete via sin
mobiltelefon. För att kunna ge måste man
vara ansluten till den mobila bankapplikationen Swish. Ytterligare information
finns på vår hemsida.

Swish-nummer är: 123 419 3561

Tack för din gåva!
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