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Nu känns det verkligen att 
hösten gjort sitt intåg. Kall-
lare väder med hög klar luft. 

Trädens löv sprakar i all sin glödande 
prakt. Snart är vintern här och med 
den också snö och is. Brrr!

Vi gläds över vad Gud gör genom 
våra olika samarbetspartners och 
att du finns med och stöttar arbetet 
Gud ställt oss i. Om bara några da-
gar åker jag till Rumänien. Kommer 
bland annat finnas med då Östeuro-
peiska Bibelskolan firar 25 års jubi-
leum. Vi kommer också att installera 
den ljudanläggning vi tidigare skrivit 
om. Vi vill rikta ett tack till Art-Elek-
tronik som finns med och sponsrar 
delar av utrustningen. Vi kan varmt 
rekommendera detta företag om du 
eller någon annan står i begrepp att 
byta ut något eller köpa nytt som har 
med ljud, ljus eller bild att göra.

Inför detta månadsbrev har Jesu-
sorden från Matt 28 legat mig nära. 
”Gå därför ut och gör al la folk till 
lärjung ar: döp dem i Fa derns och So
nens och den he li ga An dens namn 
och lär dem att hålla al la de bud jag 
har gett er. ”

Vi har ett uppdrag; att föra ut 
evangelium till alla folk. Detta är 
också något som FTM-Mission varit 
delaktig i och som under alla år varit 
vårt uppdrag. Att genom de olika in-
satser förkunna evangelium till alla 
människor. Människors frälsning 
är vår huvudsakliga uppgift! I detta 
brev vill vi rikta blicken mot Polen, 
ett land vi fortfarande är delaktiga i, 
om än i mindre omfattning än tidiga-
re. Vi stödjer paret Lidia och Pawel 
Nowakowski, som leder ett expan-
sivt evangeliskt arbete. I detta num-
mer vill vi ge dem utrymme att dela 
sin kallelse och uppdrag. Vi vill ock-
så uppmuntra dem genom att samla 
in en gåva till deras arbete. Vi vet 
att behov är många och låter därför 
makarna avgöra var gåvan gör bäst 
skillnad. Läs och låt dig beröras!

Vår allra första kontakt med 
evangeliskt arbete i Polen var 
redan i mitten av -70-talet. Vi 

lärde känna bröderna Pawel, Jan och 
Piotr Cieslar som var pastorer i tre olika 
evangeliska församlingar. Under åren 
som gått, har vi genom dem kunnat 
sprida evangelium till det polska folket. 
Pawel och Jan har nått pensionsålder 
och deras arbete har tagits över av deras 
döttrar med män. En av dessa är Pawel 
Nowakowski och hans fru Lidia. De 
leder ett fruktbärande arbete i Olesnica 
i sydöstra Polen. Makarna är ett av de 
pastorspar som FTM stödjer. Tag del av 
deras intressanta arbete. 

Arbetet bland kvinnor
För många år sedan gav Gud mig, Lidia, 
en önskan att arbeta med kvinnor i syfte 
att föra dem närmare Gud. Då visste 
jag inte hur det här arbetet skulle se 
ut eller hur den slutliga formen på det 
skulle bli. Men jag hade fått insikt i att 
det skulle vara Kristuscentrerat och för 
det andra att det inte skulle arrangeras 
i en kyrkolokal. Polen är fortfarande ett 
mycket katolskt land och jag visste att 
om jag håller samlingarna i en kyrka, 
skulle det bli ett problem för många av 
kvinnorna. Det tog några år, men Gud 
välsignade mig med ett koncept som 
jag utvecklat under årens lopp. Jag har 
lärt av mina misstag och har lyssnat till 
Guds ledning.

Sedan sju år har jag privilegiet att 
organisera kvinnomöten i Olesnica. 
Det är antingen frukost- eller mid-
dagssamlingar. Detta är kanske inte 
nytt för er i Västeuropa, men det var 

det för oss. Vi träffas tillsammans, 
ofta i en restaurang och vi inleder med 
en god måltid. Sedan har vi ett musi-
kaliskt inslag. Någon delar sedan ett 
kort, men kraftfullt, vittnesbörd och 
därefter kommer ”föreläsningen”, ba-
serad på Bibeln. Varje möte har sitt 
eget ämne som vi vill fokusera på och 
”föreläsningen” som vi kallar den, är 
egentligen en predikan. Men vi fann 
att ordet föreläsning hjälper kvinnorna 
att känna sig mer hemma. I slutet av 
varje föreläsning inbjuder vi till fräls-
ning. Vi ber för deras problem och om 
Guds ledning och hjälp. På varje bord 
finns små kort där kvinnor anonymt 
kan skriva sina böneämnen. Mot slu-
tet av mötet samlar vi dem i en korg 
och ber tillsammans om att Guds vilja 
ska få ske. Vi tar sedan med korten till 
församlingen och ber över dem, varef-
ter vi delar ut ibland kvinnorna och de 
ber för dessa behov i sina hem. Många 
av kvinnorna är förvånade över att vi 
vill be för deras behov utan ekonmisk 
ersättning och de fyller glatt i korten. 
De delar också med sig till oss   att deras 
böner har besvarats.

Jag försöker också ha en liten pre-
sent till alla att ta hem. Vanligtvis är det 
något som påminner om temat eller en 
bibelvers eller något liknande. Ibland 
en enkel blomma. Min enda önskan är 
att dessa damer ska må bra. Många av 
dem lever ett hårt liv eller kämpar med 
olika problem, men om en enkel gåva 
kan får dem att känna sig glada och 
välkomna är det positivt.

Många kvinnor får lyssna till evangeliet vid dessa samlingar.

Pawel & Lidia.



Då vi avslutat samlingen försöker jag att 
hälsa på alla innan de går. De berättar 
då hur mycket dessa samlingar betyder 
för dem. Jag har hört dem säga: ”På 
dessa samlingar har jag lärt mig mer 
från Bibeln än under alla mina år i den 
traditionella kyrkan.” Eller: ”Maten 
var fantastisk, musiken var underbar, 
men de ord du delar från Bibeln är vad 
jag verkligen kommer hit för.” När 
jag lyssnar till dem vet jag att de har 
en hunger efter Gud och hans ord, att 
Gud gör något speciellt i deras hjärtan. 
Eftersom samlingarna sker i en vänlig 
atmosfär och på en neutral plats, är det 
också lättare att ta med en vän. Sedan 
starten har vi växt från en liten grupp till 
ca 200 kvinnor. Gud gav mig en grupp 
kvinnor från vår församling som stödjer 
och hjälper mig att organisera allt. Det 
här är inte en enmansföreställning, utan 
den involverar många kvinnor och jag 
kunde inte ha gjort det utan dem.

Nyheten om dessa samlingar har 
sakta vuxit här i Olesnica. Lokala me-
dier började komma till våra möten 
och sedan skriver om det i sina tidning-
ar eller i sina sociala medier. Eftersom 
denna idé växte, beslutade vi förra året 
att börja arbeta bredare. Med hjälp av 
några kvinnor från församlingen eta-
blerade vi ett formellt forum som he-
ter Olesnickie Forum Kobiet (Olesni-
cas Kvinnoforum). Vi ser det som en 
plattform, inte enbart för att sprida 
evangeliet i vår stad, utan också som 
en plattform för kvinnor att organisera 
workshops och erbjuda annan prak-
tisk hjälp. Vi vet inte vart den här idén 
kommer leda oss. Vid vår officiella in-
vigning i december förra året skickade 
borgmästaren  i Olesnica ett officiellt 
gratulationsbrev, vilket var ett erkän-
nande för oss för det arbete vi gör.

Arbetet med drama
I över 25 år har dramat Himmelens 
Port och Helvetets flammor  nått många 
människor i Polen med evangeliets bud-
skap om Guds kärlek. Vi är fortfarande 
imponerade av vad Gud gör i människ-
ors hjärtan genom dessa enkla drama-
tiserade scener. Kanske handlar det om 
att inte komplicera evangeliet och helt 
enkelt kommunicera Guds kärlek och att 
gåvan om syndernas förlåtelse är för alla 
som vill komma närmare Gud.

I år har vi haft möjlighet att besö-
ka  många polska städer. Att arbeta 
tillsammans och förbereda den lokala 
församlingen och integrera hela sam-
hället är ett stort incitament för att 
tillsammans engagera sig i att förkun-
na evangeliet. Det som gör oss oerhört 
glada är folkmassorna som kommer till 

varje föreställning. Det bevisar att det 
är mycket lättare att bjuda in vänner 
eller familj till en dramapresentation 
(teater) än till en kyrka.

Under sommaren blev vi inbjudna 
till två stora städer för att presentera 
drama ute i det fria. På en stor special-
byggd scen i centrum av Katowice pre-
dikade vi evangeliet. Vi gjorde det för 
människor som antagligen inte skul-
le ha möjlighet att titta på och höra 
evangeliums predikas på detta sätt. Mi-
nut för minut förändrades stämning-
en i stadens centrum och Jesus rörde 
mänskliga hjärtan. Vid frälsningsinbju-
dan såg vi många människor bekänna 
sina synder. Sedan fick vi lyssna till 
många vittnesbörd, redan nästa dag 
döptes den första personen.

Nästa plats var Polens huvudstad, 
Warszawa. Vi bjöd in många vänner 
från olika församlingar att samarbeta 
med oss. Det var en mycket fruktbä-
rande tid. Vi avsatte tid för bön och 

uppmuntrande samtal. Vi tittade inte 
på doktrinella skillnader, utan snarare 
på behovet av evangelisering. Vi var 
glada över att vi kunde dela de goda 
nyheterna tillsammans och detta på 
den mest besökta platsen i Warsawa. 
Vi hade alla tillstånd och till och med 
ett särskilt tillstånd som de lokala myn-
digheterna krävde för att bygga upp 
scenen. Tre dagar innan denna satsning 
fick vi höra att, på grund av högtidlig-
hållandet av årsdagen för andra världs-
krigets utbrott, återkallades tillståndet. 
Detta motiverade oss ytterligare att be 
och som en följd presenterade vi dra-
mat på det så kallade ”Defilad-torget”, 
vid foten av Kulturpalatset, som är en 
symbol för kommunismen i Polen.

Bed för vårt arbete. Vi har stora be-
hov. Delar av den äldre utrustningen 
behöver bytas ut och vår 18 år gamla 
bil som tjänat oss troget i många år be-
höver ständiga reparationer. Förutom 
att jag, Pawel, är evangelist, tjänar jag 

Bild från invigningen av kvinnoforumet. Sats-
ningen har blivit en viktig mötesplats för Polens 
kvinnor.

Lidia invigningstalar.

Många kvinnor möts till 
gemenskap och utbyte. 
En plats där evangeliet 
kan predikas på ett 
enkelt sätt.

Lidia talar inför kvinnorna som 
kommit för att lyssna.



Evangelisation i Polen

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

också som föreståndare i Pingstförsam-
lingen i Olesnica. 

Församlingen driver också ett ”Kaf-
fehus”, som vänder sig till missbrukare 
och behövande. Vi försöker nå skolor 
med ett program som heter ”Stoppa 
narkotikamissbruk, alkoholism och 
våld”. Förra månaden döpte vi sju nya 
troende och även om det kanske inte 
verkar mycket, gläder vi oss med varje 
person som blir född på nytt och varje 
person som låter döpa sig. Vi är glada 
över att många pastorer, som nu tjänar 
på andra platser i Polen, ursprungligen 
kommer från vår församling. Att några 
av dem nu leder rikstäckande och till 
och med världsomspännande arbeten i 
Guds rike är stort.

Hittills har församlingen mötts 
i en byggnad som uppfördes under 
1200-talet. Det är en byggnad med en 
intressant historia. Tyvärr saknar vi ut-
rymmen och det begränsar oss i de om-
råden vi vill utveckla i vår församling. 
Eftersom kyrkan är gammal, är den ex-
tremt svår att värma upp under vintern 
och det är ofta mycket kallt inomhus. 
Vi har nyligen hittat en byggnad som vi 
tror skulle vara lämplig för oss. Det är 
en tidigare butik som kan omvandlas 
till en kyrkolokal. Där kan vi rymma 
3 gånger fler och den ligger på en att-
raktiv plats i centrum, nära slottet. Det 
enda problemet är priset. Be med oss   
om Guds ingripande och hans timing. 
Vi ber mycket och ofta om att Gud 
skulle svara på detta stora behov.

      Pawel och Lidia Nowakowski 

En växande församling. Dopet är en viktig 
del i församlingens liv.

Dramat som Pawel arbetar 
med har fört många, många 
människor till tro genom åren.

Människor som gensvarat på frälsningsinbjudan.
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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-appen.
2.  Klicka på kameraikonen i vänstra 

hörnet.
3.  Rikta telefonen mot QR-koden.
4.  Välj belopp, ändamål går att ändra.

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 kvarlåten-
skap. 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.

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

Annonsera i nyhetsbrevet
Vill du annonsera? Möjlighet 
finns att sätta in en annons . 
Hör gärna av dig om intresse 
finns.

Som vi tidigare skrivit, önskar vi att månadens projekt 
skall gå till Lidia och Pawels evangeliska arbete i Polen. 
De har skrivit om flera angelägna behov. Det är bland 
annat teknisk utrustning som behöver bytas ut och ett 
fordon som är i behov av underhåll. Tack för din gene-
rositet och villighet att stötta dem i deras tjänst.


