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Nyhetsbrev från                

Julpaket till Moldavien

En av de familjer som får ta del av de matpaket som församlingen delar ut. 
Här är alla de fem syskonen samlade på bild.

Man brukar ju säga att julen är 
barnens högtid. Oavestt var 
man bor, ser man som barn 

fram emot att få fira jul, med allt vad 
det innebär. En tid av förväntan. Tyvärr 
är detta inte alltid sant och stämmer 
inte alltid med den verklighet många 
barn lever i. Julen kan, av många olika 
orsaker, vara den högtid man ser minst 
fram emot. 

I Moldavien finns de flesta sam-
hällsklasser representerade, också en 
ganska välmående medelklass som 
oftast klarar sig ganska bra. Men den 
senaste tiden har även denna grupp av 
människor drabbats. Många har förlo-
rat sina arbeten under pandemin, vilket 
gjort att man ganska snart befinner sig 
i en utsatt situation.

Under de år vi arbetat i Moldavien 
har vi på mycket nära håll fått se hur 
fattigdomen drabbar de redan svaga 
och hur korruptionen förvärrar situa-
tionen för de mest utsatta. 

Men det finns, trots allt mänskligt 
mörker,  nu ett spirande hopp. Med 
den nyligen tillträdde premiärminis-
tern ser vi att landets framtid nu ser lite 
ljusare ut. Men vi vet också att årtion-
den av korruption kommer ta lång tid 
att vända. Därför vill vi fortsatt finnas 
till för dem som  behöver vår hjälp; de 
mest utsatta och svaga som har svårt 
att klara sin vardag. 

Under de år vi samarbetat med 

församlingen och pastor Igor, har de 
matpaket vi regelbundet, varje månad, 
delar ut varit till stor välsignelse. Inte 
enbart att de möter ett viktigt behov 
genom att mota den värsta hungern. 
Dessa matpaket har också öppnat dör-
rar för evangeliet.

Vi har genom åren mött många 
människor som vittnat om vad dessa 
matpaket fått betyda för dem: ”När 
allt hopp var ute och jag inget hade att 
äta, kom pastor Igor till min dörr och 
lämnade denna fina gåva. Gud bryr 
sig verkligen om mig.” Genom dessa 
ganska enkla paket har människor fått 
uppleva sig älskade och sedda.    

Mat och julpaket
Vi vet också att det finns ett annat hopp  
som lyser i mörkret och det är Kristi 
ljus. I juletid lyser detta hopp extra 
starkt. Även i år vill vi att julen kommer 
med hopp till människorna som bor i 
Glodeni. 

Igor planerar att även i år hålla två 
stora samlingar. Den första hålls den 
25 december, den andra den 7 januari. 
Igor vill dela ut matpaket till 100 behö-
vande familjer. Han vill också dela ut 
ett paket till varje barn i dessa famil-
jer. Vi beräknar att denna satsning i år 
kommer att kosta ca 35 000 kronor. Vi 
riktar redan nu ett tack till dig som vill 
vara med och ge en gåva till förmån för 
våra vänner i Moldavien.

Då var tiden inne för ännu en 
hälsning från FTM-Mission. 
Novembermörkret har lägrat 

sig, men snart får vi njuta av advents-
ljusen som sprider sitt varma ljus. 
Tänker att det är extra viktigt, när vi 
nu befinner oss i årets kanske mörkas-
te månad, att vi snart får välkomna 
adventsljuset.

Det känns både välsignat och ro-
ligt att få skriva några rader till dig 
som står med oss i arbetet. Kanske 
läser du vårt nyhetsbrev för första 
gången. Vi hoppas att månadens ny-
hetsbrev skall bli till välsignelse för 
både nya och gamla läsare.

Vi lever ju i en, på många sätt, 
orolig och ganska flyktig tid. Världs-
läget är minst sagt instabilt. Men vi 
som bekänner oss till Jesus, vet att 
världens Frälsare är den samme idag, 
igår och i tid som kommer. Han är 
den fasta klippan, vår borg och vårt 
värn. Ingen skiftning mellan ljus och 
mörker finns i honom. Vi vet också 
att den frälsare som föddes in i den 
här världen kommer med ett bud-
skap om fred och frid. Julens bud-
skap, som snart ska förkunnas, för-
kunnar om den frid som övergår allt 
förstånd. En frid som lagts ner i våra 
hjärtan. 

Om bara några veckor kommer 
vi att fira Jesu födelse. Han är det 
verkliga hoppet som aldrig sviker. 
Det är om honom vi förkunnar. Ge-
nom matpaket och bröd förkunnas 
evangeliet om honom som är livets 
bröd. Genom matpaketen förmedlas 
ett hopp som aldrig sviker. 

Denna månad samlar vi som 
brukligt är in pengar för utdelning 
av våra julpaket. I år blir det till 
fler familjer än vad vi brukar dela 
ut. Läs om detta här intill. Vi gläds 
också med våra vänner i Polen som 
nu verkar komma igång med sitt ar-
bete i mer omfattande skala efter att 
restriktionerna lättats. Tack för ditt 
fortsatta stöd. Vi ber att Gud skall 
möta dina behov och att hans välsig-
nelse skall vila över ditt liv.



 

Forumet för kvinnomöten åter igång i Polen

Det gladde oss mycket när 
nyheten nådde oss att man 
nu återupptagit seminarierna 

riktade till kvinnor som arrangeras av 
Lidia Nowakowska i Polen. Även här 
har pandemin satt käppar i hjulet för 
denna verksamhet, som fick läggas på 
is i över ett år. Men nu är man åter 
igång med denna mycket omtyckta 
verksamhet.

När denna form av samlingar in-
troducerades i Polen var det en ganska 
stor nyhet. Ingen hade tidigare samlat 
enbart kvinnor på detta sätt. Men det 
som började i blygsam skala i Lidias 
egen hemstad, har nu vuxit till en na-
tionell angelägenhet.

Lidia berättar att hon nu får för-
frågningar från i stort sett hela landet 
om att arrangera dessa träffar. Intresset 
har alltså vuxit och allt fler vill se dem 
på sin ort. 

Att dela evangeliet i ett av den ka-
tolska kyrkans starkaste fästen är en 
stor utmaning, då denna typ av verk-
samhet blir lite av en främmande fågel.   
Men intresset har visat sig vara större 
än vad man kunnat ana. Många vill 
komma. Lidia skriver:

Lördagen den 17 september hade 
vi en kvinnomiddag med nästan 
100 deltagare. Det var roligt att 
få träffas efter ett helt år, då vi 
inte kunnat anordna några möten. 
Faktum är att vi inte visste hur 
många som skulle komma efter 
denna långa tid, men det var 
verkligen fantastiskt att se en 
så stor publik. Vi talade om att 
övervinna modlöshet och vi vet 
från den feedback vi fick, att det 
var ett mycket behövligt ämne. Vi 
åt tillsammans, sjöng sånger, en 
kvinna delade ett vittnesbörd om 
hur hennes man dog och lämnade 

henne med sex barn att uppfostra. 
Sedan hade jag en föreläsning (som 
vi kallar det) om Elia och hans tid i 
öknen. Vi avslutar varje möte med 
bön och det var många händer 
som sträcktes upp till Gud även 
denna gång.
      Lidia

Behovet och längtan efter att samlas och 
få lyssna till evangeliet och vad kristen 
tro innebär är stort i Polen. Att allt fler 
kvinnor vågar komma och 
att de uppskattar det som 
görs, är oerhört glädjande. 
Vilken fantastisk glädje det 
är att se hur denna verk-
samhet vuxit. Den vision 
som Gud lagt ner i Lidias 
hjärta börjar nu bära frukt 
och vi känner tacksamhet 
tillsammans med Lidia för 
den framgång vi nu ser i 
arbetet. 

Intresset är fortsatt stort för de kvinnomöten som arrangeras genom 
det forum för kvinnor Lidia varit med och grundat. 

Att få finnas med i detta sammanhang, 
där evangeliet förkunnas och människor 
kommer till tro är en stor förmån. Vid si-
dan av detta arbete tjänar makarna som 
pastorspar i en lokal pingstförsamling 
som också upplvever ett ökat intresse 
för evangeliet. Församlingen växer och 
når ut med evangeliet i sitt närområde i 
Olescica. Bed för Lidia och deras viktiga 
arbete. Att Gud får öppna ännu fler dör-
rar för evangeliet att förkunnas. 

Drama får se många människor frälsta
Något vi också gläds över är att 

Pawel Nowakowscy kunnat 
återuppta det drama som man också 
fått upphöra med under en tid. När 
restriktionerna lättade efter somma-
ren, kunde man på olika platser i Po-
len hålla fyra utomhusföreställningar. 
Den senaste genomfördes i staden 
Gora, där det inte finns en evangelisk 
församling. Men på platsen finns en 
man som under flera år bett till Gud 
om att detta drama skulle komma till 
den stad där han bor.

Med hjälp av personer från Pawels 
egen församling satte man alltså 
upp dramat på denna plats. Mannen 
blev oerhört glad och tacksam över 
att hans böner nu besvarats. Under 
de dagar dramat spelades upp, fick 
man bedja tillsammans med många 
människor som ville bli frälsta.  

Vi känner oerhörd glädje över att 
finnas med på ett ”hörn” där denna 
”skördemaskin” går fram. Många 
människor har blivit frälsta tackvare 
detta drama.

Dramat är en stor tillgång i evangelisationsarbetet 
som pågår i Polen.

Föreläsningen, men också sången och musiken  
är ett uppskattat inslag.

Pawel och Lidia.



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

Julpaket till Moldavien

Byggnationen i Moldavien

Visionen lever kvar om ett socialt 
center för utsatta människor i 
Glodeni, Moldavien. Allt sedan 

jag började resa regelbundet till vänner-
na i Moldavien har jag sett den ”andra 
halvan” av den byggnad där försam-
lingen och bageriet finns. Den skulle 
bli en fin tillgång och möjliggöra för 
ytterligare insatser. Under många år var 
situationen låst och inget hände. Men 
vid mitt senaste besök, innan pandemin 
bröt ut i augusti 2019, öppnades möjlig-
heten att köpa. Trots flera spekulanter 
fick församlingen favör hos säljaren. 
Byggnaden blev ”vår” i början av 2020. 
Men strax efter kastades vår värld in i en 
pandemi. Vi beslutade då gemensamt att 
inte påbörja renoveringen, utan vänta in 
att pandemin skulle klinga av. Nu, två år 
senare, är situationen fortfarande svår. 
Vaccinationsviljan har varit och är låg, 
även om den ökat något. 

Gud gav församlingen den här delen av byggnaden. Här vill vi skapa ett socialt center dit människor 
kan vända sig för att få hjälp. Men först väntar en omfattande renovering.

Vad kommer hända nu? I samtal 
med pastor Igor har vi beslutat att för-
söka inleda det förberedande arbetet i 
samråd med kommunen. Det finns flera 
frågor som behöver redas ut innan vi 
kan påbörja det praktiska arbetet. Av 
tidigare erfarenhet vet vi att detta kan 
ta tid. Det finns ett befintligt bygglov 
för ytterligare ett våningsplan, men 
detta behöver utredas på nytt. Den 
befintliga byggnaden behöver anpas-
sas, både invändigt och utvändigt. Den 
behöver bland annat få fler utvändiga 
fönster inmonterade. 

Idag saknas det värmesystem i den 
delen av fastigheten. Vi har påbörjat 
arbetet med att begära in offerter för 
en sådan anläggning. Eftersom vi inte 
vet något om en eventuell tillbyggnad, 
projekterar vi för ett första steg. Att få 
bottenplanet uppvärmt. Den nu aktu-
ella kostnaden för en värmeanläggning 

är ca 50 000 kronor, installationskost-
naden då inräknad.

Ett projekt i tro
Allt sedan vi påbörjade hjälparbetet i 
Moldavien, har det varit ett projekt där 
vi fått stå i tro för de saker vi önskat 
genomföra. Också denna satsning är 
ett sådant projekt. Men vi går i tro på 
att Gud kommer förse projektet med de 
medel som behövs för att kunna genom-
föra detta. Ambitionsnivån är fortsatt 
hög; vi vill det bästa för de mest svaga 
och utsatta. Guds hjärta bultar alltid lite 
extra för dessa människor. Jesus kom 
inte för de friska, men för att hela de 
sjuka och upprätta de svaga. Vi ser att 
denna plats skulle kunna vara en trygg 
hamn för den som behöver skydd. En 
plats dit man kan komma och få hjälp, 
få duscha och tvätta sina kläder. Också 
en möjlighet att få äta ett mål mat. 

På sikt kan detta projekt också öpp-
na för att skapa en lokal ekonomi. Det 
är därför vi tänker oss ytterligare en vå-
ning, där vi kan bygga ett litet ”hotell” 
för rumsuthyrning. Även en mindre 
gymnastiksal finns med i denna vision, 
förutsatt att ytan räcker till. 

Bed gärna för detta projekt att vi 
skall få fortsatt favör inför myndighe-
ter med alla de tillstånd som behövs. 
Bed att Gud skall frigöra de ekonomis-
ka medel som behövs för att kunna ge-
nomföra detta projekt.
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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 erbjuda dig 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

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 donatio-
ner och som förmånstagare vid skrivning av testamente. 
Kanske befinner du dig i en situation där dina tankar 
kretsar omkring 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.
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Låt oss göra denna jul till en minnesvärd högtid 
för våra vänner i Moldavien. Efter ett år med extra 
många prövningar, väntar en jul också i Molda-
vien. Tillsammans kan vi förmedla budskapet om 
en frälsare som bjuder in till gemenskap och vär-
me, både i hemmen och i församlingen. Ett paket 
kostar 250 kronor per familj och 100 kronor per 
barn. Vi tar tacksamt emot din gåva via Swish 123 
419 3561 eller via vårt BG 233-2393. Märk din 
gåva”Julpaket till Moldavien” Tack!

Många människor kommer till 
julens samlingar.


