Guds frid,

V

intern håller fortfarande sitt grepp om oss, även
om vintern på våra breddgrader varit ganska
mild så här långt. Kanske är det lite annorlunda
där du bor. I samtal med våra vänner nere i
södra Europa har vi förstått att årets vinter varit den
kallaste på många år. I Rumänien har människor frusit
ihjäl på grund av de låga temperaturerna. Kylan drabbar
extra hårt de som tvingas bo i dåliga huseller utomhus.
Många har inte heller möjlighet att värma upp sina hus
eller lägenheter, vilket gör det hela svårt. Man känner
därför en stor tacksamhet för hur väl vi har det ordnat
på hemmafronten. Ska vi vara ärliga, finns det egentligen inte så mycket att klaga på. Vi har det så ofantligt
bra och gott på allt sätt och vis. Det finns så mycket att
vara tacksam över. Även detta brev ger oss anledning
att känna tacksamhet. Gläds med oss över vad Gud gör.
Nu några korta tankar ifrån Guds ord.

Det goda utsädet
Vad viktigt det är att vi sår i rätt åker och att det utsäde
som hamnar i marken ger en god skörd. Människans
hjärta brukar ofta liknas vid en åker, Guds ord är utsädet.
När vi sår Guds ord in i en människas hjärta, önskar vi
att utsädet skall bära en god skörd. I Jeremia 23:28
utbrister profeten: ”Är inte mitt ord som en eld, säger
Herren, och likt en slägga som krossar klippan?” Guds
ord är likt en eld som förtär och en slägga som krossar
den hårda klippan. Vi vet från Jesu liknelse i Lukas 8
att gudsordet som sås ut kan hamna på många olika
ställen. En del hamnar vid vägkanten, och en del bland
tistlarna, en del hamnar i den magra tunna jorden en del
på berghällen. Den bibelkunnige vet att denna liknelse
handlar om oss och hur människan tar emot Guds ord.
Det finns människor som likt ”klippan” har en hårdhet,
som blivit förhärdade, som av skiftande orsaker fått ett
”stenhjärta”. Också dessa människor vill Gud nå med
sitt evangelium. Guds ord är den ”slägga” som förmår
krossa klippan. Gud ger aldrig upp på oss människor.
Det som i våra ögon är förlorat, kanske bortom all räddning, det är i Guds ögon dyrbart och värt att rädda.
Det som i människors ögon inte är någonting värt, det
utväljer Gud till sitt goda verk. Det som var föraktat och
ringa, det upphöjer Gud. Vilken salighet, viken lycka att
känna den Gud som värnar om de svaga. Det är som om
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Guds ord, hans synliggjorda kärlek först måste krossa
det hårda, innan det kan bli öppet och tillgängligt. När
detta sker handlar det inte så mycket om ord, utan om
att vara ljus och salt, bli det ljus som lyser i mörkret.
I detta sammanhang går mina tankar till det som vi
möter i vårt arbete. Vi har tydligt sett detta genom alla
år vi arbetat i Östeuropa, inte minst genom de olika
samarbetspartners vi har. På senare tid har vi påmints
om detta också genom missionens arbete i Moldavien. I
detta brev delar Igor med sig om tre fantasiska händelser
som berör just detta. När mötet med evangelium blir till
en livsomvandlande upplevelse, när hoppet återvänder
och livet får en ny innebörd.
Romerna i Tinca
Straxt innan jul förra året kunde vi förmedla en större gåva
till arbetet bland Romerna i Tinca. Vi riktar ett speciellt
tack till Pingstförsamlingen i Vetlanda för gåvan (25 000
kronor) som oavkortat kunde förmedlas till församlingen
i Tinca. Genom vår broder Florin Popa som tjänar som
pastor i församlingen har nu hjälpen förmedlats vidare
till många behövande familjer. Pengarna har använts för
att lindra nöden bland de familjer som har det svårast.
För många handlar det om att kunna hålla sig varma. Vi
har därför fördelat hjälpen för att, bland mycket annat,
kunnat köpa ved, mat och mediciner.
Guds frid,
Än en gång kommer jag inför er med respekt och
tacksamhet. Jag kommer inte ensam, jag kommer
med tack ifrån många till er alla som bidragit till
denna hjälp. Vi hoppas att ni haft en fin juletid då vi
firat Jesu födelse. Vi tackar er av hela vårt hjärta. Er
hjälp har hjälpt många människor och familjer som
lever ett tufft liv. Jag kan försäkra er att den hjälp
ni skänkt har inneburit en stor glädje för många
romska familjer i kolonin i Tinca. Vi har inhandlat
och förmedlat mat, gåvor till barnen, mediciner till
sjuka, men även ved då sjukdom hindrar dem från att
skaffa detta. Låt mig nämna ett exempel: Vi hjälpte en
familj som har många barn. Alla barnen var mycket
sjuka och skickades till sjukhus. De diagnostiserades
med lunginflammation och fick medicin att inhalera.
Familjen hade dock ingen möjlighet att köpa en
inhalator, då den var alldeles för dyr. Därför köpte vi

en sådan. Glädjen hos föräldrarna var mycket stor.
Jag fick möjlighet att smörja dem med olja och nu
ser vi att barnen mår mycket bättre då de kan ta sin
medicin.
Den här vintern har varit mycket kallare än vanligt.
Många är därför sjuka. Hjälpen har förmedlats genom
församlingens ledningsgrupp till de familjer som har
det allra svårast, familjer med många barn. Varje
familj fick en säck potatis. Behoven är så stora och
av skiftande natur. Många arbetar inte utan lever
på barnbidrag, många lever därför från dag till dag.
En del försöker hitta arbete i skogen, andra åker
till andra länder i hopp om arbete. Många familjer
lämnar sina barn på sjukhusen under vintern för att
de skall få mat, kunna hålla sig varma och få medicin.
Det är ganska vanligt att familjerna gör på detta
sätt. Jag kunde besöka några av dessa barn men
också en del äldre som befann sig på sjukhuset. Vi
till avslutning tacka er alla för det ni gjort för dessa
familjer. Jag vill skicka med ett ord från Psaltaren
100:5 där det står: ”för HERREN är god. Evig är
hans nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet.”
				Med tacksamhet
				Florin Popa, pastor

Vid sidan av dessa insatser, där hjälp förmedlats på detta
sätt, har vi undersökt möjligheterna att göra någonting
mer bestående. Men som situationen ser ut, finns det
oklarheter runt ägandefrågor av mark och fastigheter.
Vi har därför lagt dessa planer på is. Det har inte känts
riktigt att gå vidare i dessa planer, då vi inte kunnat säkerställa de grundläggande kraven på transparens och
tydlighet. Därför har vi valt att istället göra punktinsatser
som denna. Behoven i och omkring församlingen och
de familjer som lever i Tinca är fortfarande mycket stora.
Vi är tacksamma för den hjälp som vi kunnat förmedla
så här långt. Det är inte möjligt att kunna svara upp
mot det enorma behov av akut hjälp som behövs även i
fortsättningen, men vi följer utvecklingen på nära håll. Vi
känner stor tacksamhet för den hjälp vi kunnat förmedla
så här långt.

Potatis, briketter,
medicin och övriga
matvaror.

Pastorsunderhåll
En av de verksamhetsgrenar som missionen har är ekonomiskt underhåll av pastorer. Denna gren av missionens
arbete har följt med sedan starten 1984. Genom åren
har många pastorer fått hjälp ekonomiskt för att kunna
arbeta som pastor. Fortfarande är det svårt för mindre
församlingar att kunna avlöna sin pastor. Detta är extra
tydligt i de mindre församlingarna på landsorten. Genom
en direkt förfrågan från en gåvogivare här i Sverige har
vi, med deras hjälp, kunnat erbjuda ännu en pastor
ekonomisk hjälp. Vi har skrivit om honom i tidigare brev
och också varit med och stöttat ekonomiskt det tillbygge
som församlingen genomför. Den pastor som vi kunnat
erbjuda ekonomisk hjälp är Laurentiu Pascuti. Han tjänar som så många andra pastorer i flera församlingar i
och omkring Oradea. En av dessa församlingar finns i
Les. Det är också denna församling som vi hjälpt med
sitt tillbygge. Det är också genom Laurentiu som vi
kunnat hjälpa Veronica, som är rullstolsburen, med en

Utdelning av
matpaket och
andra artiklar skedde i
församlingens
lokaler i Tinca.
Men hembesök gjordes
också till de
som var sjuka.
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lift. Vi känner en oerhörd glädje över denna möjlighet.
Det ska bli intressant att följa Laurentiu i hans arbete. Vi
har goda referenser från hans tidigare arbete och vi ser
med tillförsikt fram emot ett gott samarbete framöver.
Vi får säkerligen anledning att återkomma i kommande
nyhetsbrev. Bed gärna för honom och hans familj. Ditt
månatliga stöd är så betydelsefullt för att vi skall kunna
fortsätta den här grenen av missionens arbete.
Moldavien
Det är både fantastiskt och mäktigt att få uppleva hur
Gud rör vid människors situation och omständigheter.
Ibland kan vi tycka att det ”lilla” vi gör inte spelar så stor
roll. Men jag vill påstå att det inte är riktigt så. När Gud
rör vid vårt hjärta inför en annan människas situation,
sker någonting då vi också handlar i enlighet med det
vi upplever att vi skall göra. För en tid sedan skrev vi
om två äldre kvinnor, båda fd. lärare. Vi skrev också om
den unga mamma som förlorat sin make i en tragisk
bilolycka. På olika sätt har dessa levnadsöden berört
oss. Vi har också fått ta emot gåvor till förmån för dessa
personer. Nu har dessa pengar förmedlats till de berörda
personerna. Vi har med anledning av detta fått ta emot
denna hälsning från Igor. Det är med tacksamhet till
Herren vi delar med oss av det Igor skriver.

Överväldigad och starkt
berörd av Guds kärlek
och omsorg.

Hur Gud förändrade livet för tre olika människor
Gud har i dessa dagar besökt tre familjer i Glodeni
och Gud har gjort en stor skillnad i deras liv. Jag
vill härmed berätta för er på vilket sätt dessa har
gensvarat på Guds kärlek.
Den första kvinnan jag besökte var den 28-åriga
änkan som mist sin make i en tragisk bilolycka.
Hon bor nu tillsammans med sin mamma och sina
två små barn. När jag steg in i huset, kände jag
att atmosfären var sorgsen och fylld av oro. Den
unga mamman som heter Ana grät, därför att hon
saknade pengar och inte kunde betala varken hyra
eller elräkning. Hennes yngsta skrek av hunger, då de
saknade pengar att köpa mat för. Efter att vi samtalat
en stund och efter att jag lyssnat till henne och de
behov som hon hade, berättade jag att idag gästar
den gode Herren deras hem. Jag berättade att Gud
älskar dem och att han bryr sig om dem. Att Gud har
förberett en väg där Han sörjer för våra skulder och
behov. När jag sedan visade dem de pengar som
Gud hade berett åt dem, började hon att gråta och
tackade Gud för att han räddat dem från skuld och
hunger. Allt detta kom mycket oväntat. Hon har nu
uttryckt en önskan om att komma till gudstjänsterna
varje söndag. Prisad vare Herren för hans nåd!
Sedan besökte jag Tamara som lever ihop med sin
make. När jag överräckte pengarna som Gud försett,
började också hon att gråta. Hon tackade Gud för
Hans nåd emot dem. Därefter besökte jag den andra
änkan som bor tillsammans med sin mentalsjuke
son. När hon såg pengarna började också hon att
gråta. Hon tackade Gud för Hans omsorg och nåd.
Alla dessa tre bekände sin tro på Gud. De vittnade
alla om sin tro och att Gud bryr sig om oss och att
han älskar oss. Att Herren alltid beder och vakar över
dem och andra människor. När jag sedan satte mig

De pengar som
givits till dessa
båda kvinnor
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i bilen för att åka hem, tackade jag Gud för att Han
denna dag hade besökt dessa familjer och att Han
rannsakat deras hjärtan. Må Herren rikligen välsigna
dem som möjliggjort dessa gåvor.
			
			

Med Kristi kärlek,
Broder Igor

Efter att fått ta del av denna hälsning känner man tacksamhet till Herren för att den helige Ande uppmanar oss
att ta steg i tro. Att vi är lyhörda för hans röst då vi upplever att vi ska göra något för en annan människa. I dessa
fall utgör gåvan i form av en summa pengar bara en av
så många fler dimensioner. Det handlar om vetskapen att
man inte är bortglömd, att det finns människor man aldrig
träffat eller ens kommer att träffa, som gett av sitt goda
för att Guds kärlek skall bli synliggjord. Detta är stort
mina vänner! Det är detta som blir till den goda säden i
människors hjärtan. O, vad fantastiskt underbart att vi
kan få vara ett gott utsäde! Tack för ditt stöd till arbetet
i Moldavien. Både matpaket och bröd och insatser som
dessa öppnar människors hjärtan för evangeliet.
Golven är i mycket dåligt skick efter 25 års slitage.

Caminul Felix firar 25 år

Det har nu gått 25 år sedan Caminul Felix familjebyar
i Oradea, Rumänien grundades. Under de år som gått
har många, många barn fått växa upp under trygga och
kärleksfulla familjeförhållanden. Vi vet att den vision som
föddes för 25 år sedan lever stark än idag. Under åren
har FTM-Mission fått vara en del av denna kallelse och
vision. Den startade efter revolutionen 1989, då omvärldens ögon blev uppmärksammade på det enorma
lidande många barn varit utsatta för under Rumäniens
forne ledare Nicolae Ceausescus tid vid makten. FTMMission har sedan 1995 funnits med som en av många
samarbetspartners till Caminul Felix. Vi har fått se hur
arbetet vuxit, hur allt fler barn kunnat räddas undan både
en säker död och en otrygg framtid. Under åren har
FTM-Mission genom Guds nåd och många människors
givmildhet kunnat bidra till Caminul Felix utveckling.
Detta är någonting vi är mycket glada och tacksamma
för. Vid sidan av många småprojekt, har FTM-Mission
framförallt bidragit med två viktiga delar i detta arbete. Vi
har medverkat till att det lägenhetshus som idag kallas
för Tonårshuset blev en verklighet. Huset som inrymmer
12 mindre lägenheter är idag fullbelagt och erbjuder en
god start i livet för 24 unga människor som flyttat ut ur
sina familjer för att arbeta eller studera. Huset invigdes
2010 och tog ca 10 år att färdigställa. FTM-Mission har
också kunnat förmedla de ekonomiska resurser som
behövdes för att kunna köpa den tomtmark där den
andra barnbyn byggdes. Vi känner också tacksamhet
till de som varje månad givit till Caminul Felix genom
FTM-Mission. Det är därför så fantastiskt roligt att se hur
arbetet fortsätter och att det nu är tid att fira att 25 år
har gått. Arbetet går nu vidare, men vi ser också att det
finns stora behov efter 25 års slitage. Inför jubileet kommer samtliga golv i de sex husen på barnby 1 att bytas
ut. Genom åren har många barnafötter trampat dessa
golv. Silvertejp är vanligt förekommande för att kunna
hålla ihop golven, som bitvis är i mycket dåligt skick. Vi

har därför beslutat att vi vill vara en del i detta projekt.
Det är alltså inte FTM-Mission som driver projektet, utan
en mångårig vän och ”medarbetare” till Caminul Felix,
Rolf Sjöö, som håller i trådarna.
Månadens projekt
Via Rolfs goda kontakter har ett bra pris på golven kunnat förhandlas fram. Det rör sig om ca 55 kvm per hus
till en kostnad av 10 000 kronor, alltså en totalkostnad
på ca 60 000 kronor. Priset per kvadratmeter blir strax
under 200 kronor. Kanske har du möjlighet att betala en
kvadratmeter golv! Vi vill så gärna vara med i detta, varför
vi beslutat att försöka bidra med medel till att betala golven i ett av dessa hus. Känner du att ditt hjärta klappar
för detta behov, ber vi dig kryssa i rutan för månadens
projekt, så kommer din gåva gå till detta ändamål. Tack
för din givmildhet!
Avslutning
Än en gång tack för ditt stöd i förbön och genom gåvor.
Vi känner tacksamhet till Gud, men också för det stöd
du är som läser våra brev och som finns med som understödjare. Gud ska möta dina behov på ett mäktigt
sätt. Vi vet att Gud aldrig blir någon någonting skyldig.
Det är tryggt att veta att Gud i sitt ord lovat sörja för
våra behov. Känn dig varmt välkommen att kontakta oss
om du har behov av stöd i förbön. Vi står med Dig i det
som du kämpar med. Ring eller skriv till oss. Vi ser fram
emot att få samtala med dig. Så önskar vi dig Guds rika
välsignelse och en god fortsättning!
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