Guds frid,

G

od fortsättning på sommaren! Med detta sommarbrev vill vi skriva till er så här mitt i den
svenska högsommaren. Efter att vi nu avslutat
vår tre veckor långa semester är vi nu tillbaka
på missionen några dagar för att sedan göra en resa för
missionens räkning under första delen av augusti. Det
har varit skönt att få njuta av sommaren som, så här
långt, visat sig från sin allra bästa sida under de dagar
vi varit lediga. Vilan är behövlig, hälsobringande och
viktig. Inte minst för att orka med det arbete som ligger
framför. Vi hoppas att också du tar
tillvara de fina sommardagar som
vi välsignats med.
Under den gångna månaden
har vi fått ta del av rapporter från
Polen, Rumänien och Moldavien
som vittnar om vad Gud gör på
dessa platser. Vi delar med oss av
några av dessa rapporter i detta
brev. Läs också den hälsning och
det tack vi fått ifrån Marika och
Sasha efter att de återvänt från
Rumänien. Vi gläds mycket över
den förändring vi ser i Sashas liv.
Men som vi skrev i det förra brevet, är det hans inre helande som Gud behöver få röra
vid. Kom gärna ihåg honom i dina förböner.

Gå och berätta
Som inledning vill jag också dela några tankar från skriftens ord. I Markus evangelium, det femte kapitlet, möter
vi Jesus och lärjungarna som precis korsat Genesarets
sjö för att besöka det område som kallas för Dekapolis. Ett område på den sydöstra sidan av Genesarets
sjö, som befolkades av människor som av det judiska
folket ansågs orena. Som jude besökte man inte detta
område, vid resa tog man en omväg för att inte behöva
ge sig in i detta område. Men Jesus hade som mål att
besöka detta område som bestod av 10 städer, vilket
också ordet Dekapolis betyder (vissa bibellärare säger
att det var 7 vid denna tidpunkt). När Jesus kliver i land
kommer en demonbesatt man fram till Jesus. Mannen
levde bland gravarna och måste haft en mycket svår
livssituation. Det som är intressant med den här texten,
är det sätt på vilket Jesus bemöter den här mannen, som
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uppenbarligen plågats av dessa demoner under lång
tid. Jesus såg mannens lidande och befriade honom
från dessa demoner. När mannen återfått sitt förstånd,
läser vi i versarna 18-20 följande: ”När han steg i båten,
bad mannen som hade varit besatt att han skulle få
följa med honom. Men Jesus tillät det inte utan sade:
’Gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren
har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig.’
Mannen gick då och ropade ut över hela Dekapolis allt
vad Jesus hade gjort med honom. Och alla förundrade
sig.” Texten vi läst pekar på en
viktig sanning; Jesus förmår befria
oss ur vårt slaveri, det som binder
oss och hindrar oss från att bli det
Gud tänkt. Ingen situation är utom
Jesu räddningsplan.
Det andra som är intressant
när vi läser texten är följande.
Jesus avsåg nu lämna platsen
för att resa vidare, men vi läser
att mannen som just befriats vill
följa med Jesus, men Jesus uppmanar istället mannen att stanna
kvar. Mannen besöker sedan
hela detta område och vittnar för
dessa människor om vad Jesus gjort i hans liv. Från att
ha varit besatt av demoner befriades mannen och fick
sitt liv förvandlat. Nu berättar han för alla om vad Gud
gjort. Jesus lämnar nu platsen för att resa norrut till Beteseda i Galiléen för att predika. Han färdas så långt
bort som till Tyrus och Sidon för att sedan återvända till
Genesarets sjö. Där säger Jesus ”låt oss fara tillbaka till
Dekapolis”. Denna gång möts Jesus och lärjungarna av
en stor skara människor som alla berörts av mannens
berättelse. Många människor hade fått sina liv förvandlade genom det som denne man vittnat om.
Detta är en fantastisk berättelse om vad som händer då en människa får sitt liv förvandlat genom tron
på Jesus Kristus. Det är precis detta som du och jag
får vara en del av genom det arbete som FTM-Mission
understödjer. Genom att vi ger vårt stöd till missionens
olika grenar kan evangelium gå ut till många olika platser. Genom att en enda människa får sitt liv förvandlat
blir många människors liv berörda av evangelium. Det
är detta som är vårt uppdrag; när Jesus gör något fan-

Sasha och Marika under sitt besök i Rumänien.

Igor närmast kameran tillsammans med 4 av de
fem dop kandidaterna.

tastiskt i våra liv, är det vårt uppdrag att berätta detta
för människor i vår närhet. Det är precis detta som sker
genom drama i Polen och genom bröd och matpaket
i Moldavien, tack vare ditt engagemang i bön och genom den gåva du skickar in.

Nu kan Sasha och Marika bättre klara sin vardag. Vi
återkommer med ytterligare uppdateringar omkring
Sasha när de blir tillgängliga.

En hälsning från Igor Lazar
Vi har också nåtts av positiva nyheter från Igor Lazar
i Moldavien. Det är oerhört glädjande att se hur både
brödprojekt och utdelning av matpaket bär med sig en
skörd av människor. Genom dessa båda projekt får vi
gång efter gång se hur Gud rör vid människors hjärtan,
hur deras liv får en ny mening och lyfts ur hopplöshet och
missbruk. Men också hur människor vars liv präglas av
fattigdom och lidande lyfts in i Guds famn och får uppleva Guds utsträckta hand genom det arbete makarna
Lazar utför. Dessa båda makar, har min djupaste respekt
för det arbete de utför. Igor lämnar denna hälsning:

Ett tack från Marika och Sasha
I förra månadens nyhetsbrev skickade vi med en uppdatering om Sashas och Marikas vistelse i Oradea, Rumänien. I detta nyhetsbrev skickar vi med en hälsning och
ett tack från Marika och Sasha. Marika skriver så här:
Kära vänner!
Vi vill med denna hälsning skicka ett tack till alla
er som bidragit till att denna resa blivit möjlig.
Tack så mycket för att vi fick möjlighet att åka
till Rumänien för att behandla våra tänder. Det
betydde mycket för Sasha och mig. Sasha kunde
inte äta utan att uppleva tandvärk varje gång han
åt. För egen del var det nästan lika illa. Förutom
det, hade Sasha brutna framtänder och hans
ögon ser i kors, vilket ger honom ett lite märkligt
utseende. Nu med tänderna iordninggjorda ser
han på något sätt ser mer mogen, mer stilig och
mycket mer självsäker ut. Tack vare tre mycket
vänliga rumänska tandläkare, som älskar Herren,
fick vi denna mycket kostsamma behandling
gratis, vi betalade bara för transport och vistelse.
Vi är mycket tacksamma till Herren som
skickade så många underbara människor att
hjälpa Sasha och mig i denna svåra process att
återställa honom till ett bra liv. I sommar hoppas
vi kunna behandla hans skelande blick och också
sätta dit en tandställning. Den stora nyheten är
att hans huvudvärk nästan helt försvunnit. Har
inte haft någon under den senaste månaden. Jag
hoppas verkligen att den aldrig kommer tillbaka.

Behövande kommer till kyrkan för att
höra om Jesus
Genom Guds nåd vill vi genom församlingen
tillkännage bland människorna i Glodeni de välsignelser Gud givit. Därför beslutade vi oss för att
den här gången bjuda de behövande och fattiga,
de sjuka och blinda till kyrkan; att vi skulle göra ett
speciellt program för dem. Efter att vi förkunnat
evangeliet för dem ville vi ge dem ett matpaket.
Så detta var vad vi gjorde. Vi fick uppleva hur Gud
förde många människor till kyrkan och hur Gud
rörde vid deras hjärtan. Efter genomfört program

Minnesgåvor & Testamente

FTM-Mission står som
tacksam mottagare
av minnesgåvor och
som förmånstagare
vid skrivning av testamente. En gåva eller ett
testamente kan betyda
oerhört mycket i det arbete missionen bedriver.
Det kan skapa helt nya förutsättningar på de
platser vi finns verksamma. Mer information
hittar du på vår hemsida. Ring eller maila oss
gärna om du har ytterligare frågor.

				Med respekt,
				
Sasha och Marika
Vi gläds med våra vänner att de tack vare Din och många
andras insats kunnat genomföra detta. Vi vet att det
betyder oerhört mycket att få ordning på ”garnityret”.
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En hälsning från Polen
Vi har fått ännu en glädjande rapport från makarna
Nowakowski i Polen. Det glädjer oss mycket när vi får
ta emot hälsningar som den vi fått ifrån makarna Nowakowski. Vi har säkerligen skrivit det tidigare, men dessa
båda makar lägger ner sina liv för att sprida evangeliet
till platser som sannolikt inte skulle bli evangeliserade
om det inte vore för detta drama. Läs deras rapport här
nedan och gläds med oss över vad Gud gör genom
dessa makar.
Frid vänner,
I slutet av maj besökte vi vår huvudstad, Warszawa.
Det organiserades en evangelisationskampanj av
den karismatiska katolska gruppen från staden
Stare Babice, nära Warszawa. Kanske har ni hört
att det organiserades en musikfestival i juni vid
namn ”Festival of Hope” i Warszawa, med Franklin
Graham och Michael W. Smith. Eftersom den
evangeliska (protestantiska) kyrkan inte kunde
fylla arenan i Warszawa (det finns bara cirka
160 000 protestantiskt kristna av alla valörer i
hela Polen – med en befolkning på 40 miljoner),
beslutade festivalstyrelsen att bjuda in katoliker,
och då särskilt katolska karismatiska grupper till
konferensen.
I samband med festivalen beslutade de
karismatiska katolikerna, som kommer från
församlingar runt Warszawa, att genomföra
en evangelisationskampanj. Det pågår många
olika kristna aktiviteter under den här perioden
festivalen pågår. Det var då vi fick en inbjudan att
medverka med dramat ”Himmelens portar” som
en del i denna satsning.
Vi höll våra repetitioner i församlingshemmet
intill den katolska kyrkan där vi skulle spela upp
dramat. Samtliga skådespelare kom från katolska
församlingar i området. Alla var mycket glada och
entusiastiska att få medverka i dramat. Senare
berättade flera av dem att deras troende vänner
inte velat medverka, eftersom de hört att vi kom
från en evangelisk församling och ogillade detta.
Under dessa dagar bad vi mycket tillsammans
med dessa vänner. Vi fick många möjligheter

Fyra av de fem dopkandidaterna uppställda för
fotografering. Till höger står en tillrest pastorsfamilj.

Blommor delas ut efter dopförrättningen.

ville många av dem veta mer om frälsning och
förlåtelse som erbjuds genom Jesus Kristus. Så
jag uppmuntrades att bekänna i detalj frälsningens
väg för dem. Sedan dess har en del av dem
regelbundet börjat komma till kyrkan. Detta är vår
bekännelse; tack vare detta matpaketsprojekt fick
vi den 20 juli 2014 döpa fem människor till tro på
Jesus Kristus, varav en var vår egen dotter Tanya.
Tack gode Gud för det projekt som för själar till
frälsning.
				Igor Lazar, pastor

Fast givartjänst

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.

Nästan fullsatt. Många människor nås av evangelium
genom detta drama.
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Pawel inbjuder människorna att komma fram och bedja
frälsningsbönen efter dramat.

Många människor hörsammade inbjudan till frälsning.

till samtal. Vid flera tillfällen spenderade vi flera
timmar i församlingshemmets kök, där vi fick dela
vår tro och svara på många frågor.
Vi uppmuntrade dem att ge sitt liv till Herren,
att leva för honom. Vi fick också möjlighet att
samtala med den katolske prästen och dela
vittnesbörd om hur Gud använder detta drama.
Prästen var den som sedan spelade djävulen i
dramat. Han var faktiskt mycket glad att få spela
denna roll. Flera av de anställda diakonerna från
församlingen han tjänar spelade demoner. Resten
av skådespelarna var folk från den karismatiska
gruppen, alla brann de för Herren. Prästen var
mycket engagerad och gav oss sitt stöd. Han
skrev också en inbjudan till alla församlingar han
kände till i området kring Warszawa, där han
vädjade till prästerna som fick inbjudan att sätta
upp de medskickade affischerna och inbjuda
till dramat. Tack vare hans engagemang spreds
nyheten om dramat via sociala medier och den
regionala radion i Warszawa.
Hela veckan var en stor framgång. Våra värdar
var ängsliga för att inte så många människor skulle
komma och lyssna på dramat, på grund av många
andra aktiviteter i Warszawa, men båda kvällarna
var salen packad med folk. När Pawel inbjöd till
frälsning och bad folk att komma fram och ta emot
Kristus, var det var som att hela publiken lämnade
sina platser och rörde sig fram till estraden. Hela
gruppen människor repeterade högt bönen om
syndernas förlåtelse, något vi inte ser eller hör så
ofta.
Vi prisar Gud för denna underbara möjlighet att
predika evangeliet rätt in i den katolska kyrkan.
Innan vi kom, visste de vilka vi var och vad vi
gör. Pawel var ansvarig för allt som hände och
de gav honom frihet att leda människor i bön om
syndernas förlåtelse. Vi ger Gud äran för vad han
har gjort och de dörrar han öppnade. Vi måste
förstå att detta som händer är unikt, då 95% av
befolkningen i Polen är katoliker och det faktum
att de bjöd in oss att berätta vilka vi är och vad vi
gör och tror på är i sig ett mirakel.
		

Månadens projekt
Denna månad vill vi lyfta fram lite extra det ekonomiska
underhållet av pastorer. När vi får läsa om vad Gud gör,
förstår vi vikten av att stötta pastorspar som makarna
Nowakowski eller makarna Lazar i Moldavien. Vi vill å
det varmaste uppmuntra dig till att bli en regelbunden
understödjare till dessa och andra pastorer vi underhåller. Vi önskar att du i bön prövar detta inför Herren. Vet
att ditt stöd betyder oerhört mycket för dessa pastorer.
Vi tackar å pastorernas vägnar för din villighet att stödja
dem i deras arbete för Guds rike. Genom att skicka in
den medföljande talongen, kan du regelbundet stödja
denna gren. Inget porto behövs. Alternativt kan du anmäla dig via vår hemsida under fliken Autogiro. Vi tackar
på förhand för ditt engagemang.
Avslutning
Till avslutning vill vi å missionens vägnar tacka för de
gåvor som kommit missionen till del under den gångna
månaden. Tack för ert trogna stöd och era förböner. Utan
ditt och många andras stöd kunde vi inte utföra det vi
vet Gud kallat oss till. Har du ett böneämne eller önskar
samtal är du välkommen att höra av dig. Vi vill, som vi
skrivit så många gånger, vara ett stöd i förbön också för
dig. Välkommen att höra av dig på det sätt som passar
bäst för dig. På återhörande om en månad. Med önskan
om Guds rika välsignelse.

Pawel och Lidia Nowakowski
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Ja,

Kan skickas
portofritt
inom Norden.
Mottagaren
betalar portot.

jag/vi vill regelbundet stödja pastorer i Polen,
Rumänien eller Moldavien med en månatlig gåva:
100 kr
Texta gärna!

500 kr

200 kr

Jag /vi vill ge via Autogiro.
Vi skickar dig information via post.
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FTM-MISSION
Svarspost

Adress:

Kundnummer 550115500
S-573 24 Tranås
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