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Nyhetsbrev från                

Då är det åter igen tid för ett 
nyhetsbrev från oss. Vår 
förhoppning är att det är väl 

med dig. I helgen som gick fick vi i vår 
församling, genom ett gästande be-
sök, lyssna till givande undervisning 
och välkända sånger sjungna av en för 
svensk kristenhet, välkänd sångare. 
I den undervisning som gavs, fanns 
det flera saker som gjorde intryck på 
mig. I en passus, där också ett bibel-
ord lästes från Hebererbrevet 12:2 
där det står: ”Och låt oss ha blicken 
fäst på Jesus, trons upphovsman och 
fullkomnare.” Att hålla sin blick fäst 
på Jesus är av avgörande betydelse 
för alla troende. Att vi, oavsett vad 
vi möter, eller ställs inför,  inte låter 
vår blick flacka hit och dit. 

Som missionsorganisation är ock-
så detta bibelord viktigt. Vårt fokus 
skall alltid vara Jesus. Metoderna för 
att nå människor må skifta över tid, 
men att få se människor frälsta och 
upprättade överskuggar allt. Männ-
iskors frälsning är det som, i och 
igenom allt, måste vara det som mo-
tiverar och inspirerar oss att arbeta 
vidare. Som organisation önskar vi 
stötta initiativ som för människor 
närmare Guds rike. Att varje enskild 
människa, genom det vi gör för dem, 
skall se och få möta en levande fräl-
sare. Det är endast evangeliets kraft 
som förmår upprätta en männska. 
Det är bara den helige Ande som kan 
övertyga en människa att omvända 
sig och komma till tro. Med våra liv, 
och våra resurser, kan vi medverka 
till att röja väg för evangeliet, för 
den som är och förblir världens Fräl-
sare. Tack för att du står med oss i 
arbetet att sprida evangeliet genom 
de olika projekt som vi är och kom-
mer engagera oss i. Tack för förbö-
ner och ekonomiskt stöd. Vår bön är 
att Gud skall välsigna dig och fylla 
dina behov i härlighet. Gud blir ald-
rig någon någonting skyldig!

För en tid sedan skrev vi om det 
arbete vi stödjer i Polen och som 
leds av makarna Pawel och Lidia 

Nowakovski. Vi har följt deras arbete 
under ganska många år. Vi har känt 
familjen sedan slutet av sjuttiotalet, då 
vi samarbetade med Lidias pappa, också 
pastor och föreståndare. Ett arbete som 
nu tagits över av deras dotter Lidia och 
hennes man. 

I samband med att vi lyfte fram de-
ras arbete i ett tidigzare brev, samlade 
vi in pengar till deras arbete. I dagarna 
fick vi en kort rapport om hur dessa 
medel använts. Pengarna har gått till 
två av de projekt som makarna arbetar 
med; Kvinnoforumet, samt utrustning 
till det drama som makarna reser med. 

Lidia skriver nu om sitt arbete 
bland kvinnorna. Ett evengeliskt arbete 
som under senare tid fått spela en allt 
viktigare roll i ett land som är myck-
et svårevangeliserat. Polen är ett av de 
länder i Europa där den katolska kyr-
kan är oerhört stark och tongivande, 
både ur politiskt och religiöst perspek-
tiv. Att det finns evangeliska röster i 
denna miljö är betydelsefullt.

Att hitta former för att uttrycka en 
evangelisk tro på ett, för dem oprovo-
cerat sätt är lovvärt. Vi tror att Lidia, 
med sitt initiativ har satt en rörelse i 
rullning som kommer få stor betydelse 
för Polen och det polska folket. Lidia 
skriver följande:

 
Vårt decembermöte var ett sätt 
att fira vårt första år som kvinno-
forum. Samlingen hade ett tema: 

”Kraften i våra ord”. Temat var 
egentligen en ursäkt för att vi 
skulle kunna få hyra den största 
samlingssalen i Olesica.

Eftersom det var en speciell 
kväll för oss, hade vi bestämt oss 
för att vi vill göra gott för andra. 
Vi valde att samla in pengar till 
en institution här i Olesnica, 
som hade speciella behov. Det 
var en avdelning på sjukhuset 
som vänder sig till sjuka barn. 
Vi hade också bjudit in vår vice 
borgmästare till detta event. Hon 
hade lovat att detta event skulle 
organiseras under hennes beskydd. 
Hon kom att övervara större 
delen av kvällen, vilket innebar 
att hon också fick lyssna till mitt 
anförande och ta del av evengeliets 
budskap. Vi hade också ett band 
som spelade. Sångerskan hade givit 
sitt liv till Jesus och gav ett starkt 
vittnesbörd om sitt liv. 

Mitt anförande handlade om 
ordens makt. Jag utgick från Ords. 
18:21, där det står att ”tungan 
har makt över både död och liv”. 
Budskapet togs emot väl och jag 
fick ta emot många komplimanger 
från de som var officiellt inbjudna 
gäster, även från en journalist som 
sedan skrev om evenemanget. Jag 
avslutade med att bedja för alla 
om att detta bibelord skulle beröra 
våra liv också i fortsättningen. 
Många kom för att tacka efter att 
mötet hade avslutats.

Lidia talar inför kvinnorna som samlats. Talade gjorde också Olesnicas vice borgmästare (infälld).



 

Åter igen vill vi skriva några ra-
der om det växthusprojekt som 
vi startade i Moldavien under 

förra året. Våren börjar nu göra sig 
påmind och odlingssäsongen är redan 
igång inne i växthusen. Inför den här 
säsongen vill vi försöka sänka våra 
kostnader ytterligare. Helt nyligen har 
vi borrat en brunn, för att vara mindre 
beroende av kommunalt vatten. Med 
alla avgifter kostar en kubikmeter ca 
10 kronor, vilket med moldaviska mått 
är oerhört kostsamt. Enbart under den 
varma sommaren kan bevattningen bli 
mycket kostsamt. Alla kostnader som 
vi kan kapa, är viktiga för projektets 
framgång. 

Det som ligger närmast i tiden är att 
införskaffa en kraftig vattenpump med 
tillbehör, så att vi kan sprida vattnet över 
odlingsområdet. Igor skriver:

Detta projekt kan bli en välsignelse 
för stadens fattiga. Vi kan genom 
detta projekt dela med oss av dessa 
grönsaker och frukter. Något som 
för många är en omöjlighet att 
köpa. Vi har också de föräldralösa 
barnen som kommer till oss och 
äter. Dessa grönsaker kan hjälpa 
oss att bli självförsörjande också 
där. Sedan kommer vi 
kunna sälja det som 
vi inte för egen del 
kan konsumera eller 
dela ut. På sikt blir det 
ett bra tillskott i vår 
ekonomi.

Vi tror att detta 
projekt kan bli till stor 
välsignelse för många 
om vi får hjälp med 
att investera rätt. Vi behöver 
köpa en vattenpump, detta är 
det viktigaste i nuläget. Sedan 
skulle vi behöva investera i ett 
värmesystem som gör att vi kan 

På grund av den inriktning som 
mötet hade, var också fem sjuk-
sköterskor inbjudna. De arbetar 
på den avdelning som vi beslutat 
att stötta ekonomiskt. Under 
kvällen lyckades vi samla in drygt 
40 000 kronor. Pengarna kommer 
att användas till att renovera den 
avdelningen på sjukhuset där 
de arbetar. Mycket av det som 
hände den här kvällen kunde ske 
på grund av er, för oss anonyma 
gåvogivare, som skänkt pengar till 
vårt evangeliska arbete. Vi riktar 
ett tack till er, bröder och systrar 
i Herren för att ni gjorde detta 
möjligt.

Det känns onekligen fantastiskt att vi 
fått vara med på ett litet hörn i detta 
angelägna projekt. Tack vare det arbete 
som Lidia har lagt ner i detta projekt, 
kom hon att nomineras till ett fint pris 
under förra året. Det är ett viktigt steg i 
att göra detta projekt synliggjort. Nu ber 
vi att Gud skall öppna dörrar för detta 
kvinnoforum att utvecklas, vinna ytter-
ligare respekt på ännu högre politisk 
nivå. Polen behöver initiativ som dessa. 
Detta är en fantastisk möjligehet att nå 
den kvinnliga delen av Polens befolkning 
med evangelium. Bed gärna för Lidia 
och hennes fortsatta arbete.

förlänga odlingssäsongen. Då 
kan vi plantera olika växter vid 
olika tidpunkter på året. Vi kan 
odla tomater, gurkor, potatis, 
rädisor och lök under olika tider. 
Projektet kan också ge en inkomst 
till den familj som bor på området.
Detta om vi kan få igång odlingen 
och säkra den under större delen 
av året. Allt efter de behov som 
människor har. Vi har stor tro för 
att detta projekt kan bli till stor 
välsignelse för många människor 
i och omkring Glodeni. Tack för 
ert stöd. Må Herren hjälpa oss att 
förvalta detta på ett rätt sätt. /Igor

Vi talar ibland om att vi skall lära 
människor att fiska, istället för att ge 
dem fisk. Jag skrev i ett tidigare ny-
hetsbrev att Gud, redan för snart 4 år 
sedan, talade med mig om detta med 
växthus. Under en resa i Moldavien 
upplevde jag ett starkt tilltal om att 
detta låg på Herrens hjärta. Först nu, 
nästan 4 år senare, har jag delat det i 
nyhetsbrev och med Igor i Moldavien. 
Guds tajming är fenomenal. Inte bara 
att han har gett oss växthusen. Gud 

sände till Glodeni människor 
som vet att ta hand om det. 
Guds löften har gått i upp-
fyllelse framför mina och 
andras ögon. Projektet är ett 
arbete till självhjälp och på 
sikt även till egenfinasiering. 
Närmast ligger vårt fokus på 
att ge de allra fattigaste och 
utsatta tillgång till både frukt 
och grönsaker, något som är 

få förunnat. 
Vi har därför valt att lyfta fram den-

na satsning som ett månadens projekt. 
Tack till dig för din villighet att stötta 
projektet ekonomiskt med en gåva!

Detta är ett Herrens verk. Gjort av människohand, 
men helt och fullt byggt på Herrens initiativ. Nu 
önskar vi att detta skall bli en välsignelse för andra. 

Löken är redan på väg upp.

Här kommer en 
kor t  hä l sn ing 
ifrån Vladimir 
som under förra 
året fick en pro-
tes genom FTMs 
försorg.
Vadimir låter häl-
sa att han försö-
ker att träna, men att det är svårt 
att röra sig ute under vinterhalvåret.  
Han framför denna hälsning till oss: 

Jag skickar hälsningar till er och 
önskar er alla välgång. Tack för 
hjälpen, tack för att ni hjälpte 
mig att finna Gud och med 
hjälpen med protesen.

Tack så mycket, jag går när 
jag har möjlighet. Men nu är 
det kallt ute, och det är därför 
jag stannar hemma. När det blir 
varmare ute, kommer jag röra 
på mig mer. Återigen tackar jag 
för att ni hjälpte mig.

Jag ber till Herren för dig och 
alla människor som hjälpte 
mig med protesen. Jag skickar 
hälsningar till alla människor.

 
                     Valdimir



Bevattningssystem Glodeni

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

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.

I ett tidigare nyhetsbrev har vi 
skrivit om den bönerörselse som 
finns i Oradea, Rumänien. Det är 
en bönerörelse som startade bland 
unga människor. Den har berört 
många unga människors liv på ett 
påtagligt sätt. Många har via kompi-
sar kommit till tro, unga människor 
har döpts i helig Ande, helanden har 
skett under dessa möten. Idag samlar 
man ett par hundra ungdomar till re-
gelbunden bön. För en liten tid sedan 
besökte Laurentiu Pascuti, en av de 
pastorer vi understödjer, tillsammans 
med Daniel Copil, initiativtagare till 
bönerörelsen Rastu Nou, i södra än-
den av landet. Laurentiu skriver: 

Förra helgen besökte vi staden 
Rastu Nou. Vi var där till-
sammans  med sex  andra 
ungdomar, som vi bjudit in 
till en speciell bönesatsning. 
Församlingarna i området hade 

precis genomfört en 40 dagar 
lång fasta. De hade fastat av en 
speciell anledning; att få se den 
helige Ande utgjuten. Vi började 
på fredagen kl 18.00 och höll på 
till 22.00. Under kvällen blev 
20 människor andedöpta. Vi 
fortsatte även under söndagen. 
Efter att jag predikat bjöds 
människor in till förbön. Flera 
blev då andedöpta, några blev 
frälsta och vi bad för människor 
som ville bli helade. Det var ett 
fantastiskt veckoslut. Guds Ande 
var utgjuten på ett mäktigt sätt. 

Det ligger på Guds hjärta att det blir 
väckelse. Det vi ser och upplever ge-
nom dessa ungdomar är en stark kraft 
till att få se en väckelse bryta fram i 
ännu större mått. Vi kommer att följa 
detta arbete på nära håll och beder 
att också vi skall få uppleva detta i 
vårt land. 

Församlingen i Rastu Nou,Oltenia berörd av Andens utgjutelse.

Den rörelse som skapas omkring denna 
grupp av ungomar, har fått ett stort 
genomslag. Idag samlas drygt 200 unga 
människor till bön på olika platser i 
Oradea. Allt eftersom gruppen vuxit, 
har behovet av en lokal blivit allt mer 
akut.  Man söker nu med förhoppning 
om att kunna hitta en lokal som kan 
tjäna deras syften. Fick i dagarna veta 
att Gud svarat på deras böner. Man har 
hittat en lokal, som man vill hyra, men 
den behöver en omfattande renovering. 

FTM-Mission har fått frågan om 
vi kan tänka oss att göra en insats. Vi 
beder och funderar över detta, med en 
önskan om att Gud ska frigöra medel 
så att vi kan bidra i denna viktiga sats-
ning. Gud vill rusta sitt folk för den 
väckelse som är i annalkande!

Bönerörelse växer
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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 nu erbjuda 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

Den här månaden lägger vi fokus på att 
kunna få våra växthus i bättre ordning. En 
pump och ett bevattningsssystem är en 
növändighet för att få en god skörd. Tack 
för din gåva! Mätta de hungriga! Hjälp dem 
som är i svårigheter! Då ska ditt ljus lysa i 
mörkret, och mörkret omkring dig ska bli 
som en ljus dag. Jes 58:10

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 donationer 
och som förmånstagare vid skrivning av testamente. Kan-
ske befinner du dig i en situation där tankar kretsar om-
kring 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.

Förra årets tomatplantor.


