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Nyhetsbrev från                

Sköna maj, den månad som vi kan-
ske uppskattar mest under året, 
när naturen verkligen väcks till 

liv. Vi får verkligen passa på att njuta 
av denna tid så länge den varar. Det är 
i vart fall skönt att vi lämnat mörker 
och vinterkyla bakom oss. Sommaren 
är snart här och vi får hoppas att den 
bjuder oss på både värme och bra 
väder. Det är något undertecknad ser 
fram emot.

När du läser dessa rader befinner  
jag mig i Rumänien. Efter nästan ett 
2,5 års uppehåll har jag nu planerat 
en resa. Jag stannar en vecka. Myck-
et av arbetet kommer att handla om 
att möta med våra samarbetspartners, 
besöka dem och lyssna in vad FTM 
kan bidra med framöver.

Från att pandemin var ett faktum 
fram tills nu har vi varit lite återhåll-
samma med att starta nya projekt.  
det var ett medvetet val. När vi nu ser 
att vår del av världen börjar återhäm-
ta sig, kanske vi också ser möjligheten 
att börja ”tänka större”. Att besöka 
på plats är nödvändigt och ger ju an-
dra möjligheter. Också viktigt att åter 
igen möta behoven på mer nära håll. 
Vi vill vara öppna för Herrens ledning 
och lyssna in vad den helige Ande sä-
ger och vill. När vi nu blickar tillbaka 
över en tid som präglats av pandemi 
och allt vad det inneburit, kan vi kon-
statera att Gud alltid står vid sitt ord. 
Gud är och har varit trofast. Nu vill 
vi blicka framåt och vi är förväntans-
fulla inför vad Gud har i beredskap.

Det finns orosmoln på himlen, inte 
minst då kriget i Ukraina kan spilla 
över på Moldavien. Den senaste ti-
dens utveckling är minst sagt oroan-
de. Detta är ett viktigt böneämne; att 
detta land skonas ifrån den pågående 
konflikten i Ukraina. Bed för Molda-
vien och arbetet i Glodeni och att situ-
ationen inte skall förvärras. 

I detta nummer kan du läsa om 
Lidia Nowakowski och det arbete 
hon gör för kvinnor i Polen i artikeln 
härintill. Likaså arbetet bland romer 
i Rumänien. Tack för din insats och 
dina förböner för detta Guds verk. 
Vår bön är att Gud skall välsigna i 
rikt mått där du står. 

Den 8 april hade vi ett stort eve-
nemang för kvinnor i Olesnica, 
Polen. Som ni vet är jag ansvarig 

för ett kvinnoforum. Genom denna or-
ganisation kunde vi få den största salen 
i Olesnica gratis och organisera ”en 
kväll för kvinnor”, som vi kallade det. 
Det är vårt vanliga evenemang som nu 
återuppstått efter pandemin, men den här 
gången ville vi även bjuda in de ukrain-
ska kvinnorna som kom till Olesnica på 
grund av kriget.

Hela samlingen översattes till ryska, 
eftersom de kommer från östra sidan 
av Ukraina, där ryska talas. Vi inledde 
samlingen med  musik, där sångtexten 
också översatts till ryska. Musikerna 
kom från vår egen församling.

Vi hade dekorerat scenen med blå och 
gula blommor för att markera den ukra-
inska flaggan, så att kvinnorna skulle 
känna sig välkomna.

Efter musikinslaget höll jag, tillsam-
mans med min tolk Tatiana, en ”föreläs-
ning” som vi kallar det på temat ”Klok 
kvinna bygger sitt hus”.

Eftersom den här salen också funge-
rar som en biograf använde vi stor duk 
bakom oss för presentationen.

Jag föreläste om en klok kvinna som 
bygger upp och om en dåraktig som ri-
ver ner. Jag argumenterade för att bygga 
eller förstöra på fyra olika områden i li-
vet och välkomnade upp på scenen fyra 

olika kvinnor som representerade:
1. Den vackra kvinnan – hur vi kan 

bygga upp eller förstöra den kvinniga 
skönheten. Vi blev påminda om att 
Gud inte skapade oss kvinnor med 
bara kroppar och att kvinnor har så 
mycket mer att erbjuda än bara sitt fy-
siska utseende. Gud placerade ”en in-
sida” i oss, och den inre skönheten är 
den viktigaste.

2. Den inflytelserika kvinnan – vi 
blev påminda om att vi som kvinnor 
har inflytande. Vi diskuterade Eunike 
och Lois (mormor och mor till Timot-
eus) som trots sin svåra situation hade 
ett sådant inflytande på hans liv att han 
kunde skrifterna och blev apostel, men 
också Paulus medhjälpare och så små-
ningom pastor. Jag gav den här illustra-
tionen för att påminna ensamstående 
mammor och ukrainska kvinnor utan 
man, ensamma i ett avlägset land, att 
oavsett situationen kan de fortfarande 
ha ett positivt inflytande.

3. Den grälsjuka kvinnan – hur våra 
tungor kan ge liv eller död, bygga eller 
förstöra. Jag gav många illustrationer 
från mitt eget äktenskap och det blev 
ganska roligt.

4. Den kloka kvinnan – Jag pekade 
på det faktum hur mycket vi behöver 
visdom och hur man får visdom från 
Gud. Jag hänvisade till Johannes ord: 
”Om du saknar vishet, fråga Gud”. Vi 

Kvinnoforumet är idag känt över hela Polen och samlar många kvinnor.



En av de pastorer som vi un-
derstödjer är också pastor i en 
församling i Batar, strax utanför 

Oradea. Vid flera tillfällen har jag 
besökt denna romska församling och 
FTM-Mission har också bidragit med 
en ljudanläggning till deras då nybygg-
da kyrka. I samhället Batar finns också 
en romsk bosättning som varit föremål 
för en tidigare insamling. Nu skriver 
Laurentiu att man använt de kvarva-
rande pengarna i denna insamling för 
att ge matpaket till flera familjer i detta 
samhälle. Tag del av hans hälsning här:

April har varit en fantastisk tid 
för evangelisation här i Rum-
änien, bortsett det faktum att 
vi firat påsk denna månad. Jag 
hade förmånen att få vara med 
i förberedelserna för det dop i 
vatten som vi haft i församlingen. 
Den tredje april hade vi sedan 
själva dopförrättning, då sex 
dopkandidater, genom dopet i 
vatten, bekände sin tro på Jesus 
Kristus i offentlighetens ljus. Det 
är alltid en stor glädje när en 
syndare ger sitt liv till Jesus, får 
förlåtelse och förändras. 

Veckan före påsk organiserade vi 
en matdistribution i Batar, i den 
romska delen av samhället som 
vi engagerat oss i. På grund av 
kriget i Ukraina och de ekonmiska 
förändringar som skett, har 
våra matpriser skjutit i höjden. 
Matoljan som används frekvent vid 
matlagning har nästa tredubblats 
i pris. Männisor som lever i de 
fattiga delarna av samhället har 
därför drabbats ännu hårdare än 
tidigare. Tackvare ert stöd har vi 
kunnat dela ut 50 matpaket bland 
de fattigaste av de fattiga. Det var 
så rörande att se glädjen i barnens 
ansikte över en nybakad limpa. 

Strax efter att de fått sin mat-
kasse kunde vi se hur flera av 
dem redan hade börjat att äta av 
den mat som de fått. De var så 
hungriga att de inte kunde vänta 
till helgen utan åt av maten direkt.

Vi är så tacksamma för ert stöd 
och vi skulle uppskatta om ni 
ville fortsätta ge detta stöd till 
vårt arbete, då i synnerhet bland 
romerna i Batar.

     Pastor Laurentiu Pascuti

diskuterade också hur visdom behövs 
inom livets alla områden och vart man 
kan vända sig för att få visdom.

Jag avslutade mitt anförande med 
bön och det var många händer som 
sträcktes upp med en önskan om att få 
mer av Guds visdom, särskilt om vishet 
för att kunna bygga våra liv och hem 
och inte förstöra dem. 

Innan vi avslutade samlingen bjöd 
vi alla deltagarna på kaffe i foajén. Vi 
samtalade med kvinnorna för att kun-
na knyta nya kontakter, men också för 
att höra deras åsikt om samligen. De 
ukrainska kvinnorna jag pratade med 
var helt överväldigade av evenemangets 
organisation. Sångerna de hörde och 
förstod berörde deras hjärtan på ett 
speciellt sätt och även ”föreläsningen” 
som de tyckte var särskilt hjälpsam. 

De flesta av dem kommer från or-
todoxa kyrkan och de sa att de aldrig 
hört evangeliet presenterat på ett så 
lättillgängligt och övertygande sätt. De 
var så tacksamma att vi ordnade något 
för dem. All ära till Gud!

Jag är glad att Olesnicas borgmästa-
re också kom till mötet. Hon kramade 
mig och tackade mig för föreläsningen. 
Hon sa att hon själv behövde höra de 
orden. Hon var också glad över att se 

ukrainska kvinnor från den grupp som 
vi nu har ett ansvar för.

Vi ger Gud äran och vi fortsätter att 
göra allt vi kan för att nå de ukrain-
ska kvinnorna med evangeliet. Bed för 
och med oss   om vishet och inriktning 
på detta område. Vi är tacksamma till 
FTM-Mission för ert stöd, både ekono-
miskt men också i förbön och den kär-
lek och omsorg som visats på så många 
sätt. Det är verkligen ett lagarbete – 
någon ger, sponsrar och vi gör jobbet 
bara för att vi kan göra det lokalt. Men 

vi är i det här tillsammans!

  Lidia Nowakowska

Det arbete Lidia gör är en viktig ”nyck-
el” för att Polen skall nås med evange-
lium. Kvinnoforumet når långt utanför 
kyrkans väggar och bereder plats för 
evangeliet i människors hjärtan.  Vi kän-
ner tacksamhet för detta viktiga arbete. 
Bed gärna för henne och detta viktiga 
evangelisationsverktyg.

Lidia till höger på bilden undervisar om de fyra olika kvinnliga karaktärerna.



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

Löftenas Barn ger stöd år ukrainska barn

Det är fantastiskt att se hur hjäl-
pen för de ukrainska flyktingar-
na kommer från så många håll. 

Även Löftenas Barn har engagerat sig för 
de barn som kommit till Oradea. Men 
påskfirandet inleddes med att de barn 
som kommer till Löftenas Barn har fått 
lära sig mer om vad påskens budskap 
innebär. Sami skriver:

Inför påsken ville vi göra någonting 
extra. Tillsammans med barnen 
som kommer till Löftenas Barn 
målade vi ägg, men vi lärde oss 
också två hela kapitel från Bibeln 
utantill. Det var 1 Kor 13 och 
Jesaja 53. 

När man får läsa det Sami skriver, att 
barnen får lära sig hela bibelverser utan-
till, blir man varm i hjärtat. Jag vet inte 
om vi i våra verksamheter i församling-

arna låter barnen ”matas” med Guds 
ord på detta påtagliga sätt. Oavsett vad 
man senare i livet får för förhållande 
till den kristna tron, måste detta vara 
en skatt av stora mått att bära med sig 
genom livet. Sami fortsätter skriva.

Vi bestämde oss för att göra 
något för några ukrainska barn 
som bor i Oradea och istället 
minska matdistributionen som vi 
vanligtvis gör till påsk. Jag har 
lärt känna några av de ukrainska 
föräldrarna som pratar engelska.
  Till dem föreslog vi några olika 
evenemang vi skulle kunna göra 
tillsammans. Det slutade med att vi 

åkte till McDonalds, vilket barnen 
uppskattade mycket. Avsikten med 
besöket var också att närmare 
lära känna dem och deras behov 
och att hitta sätt att hjälpa och 
förmedla evangeliet till dem. Men 
deras förhoppning är att kriget 
snart är över och att de skall kunna 
återvända till sina hem.

Vi har också kunnat plantera 
både tomater och paprika i vårt 
stora växthus. Den här tiden på 
året blir det allt svårare att hålla 
barnen i skolan på grund av att 
odlingssäsongen börjat vilken 
kräver många händer.
        Sami

Oavsett om det handlar om Löftenas 
Barns ”egna” barn eller någon annans 
finns det ett stort hjärta för dem och att 
de skall få höra evangeliet förkunnat. 
Vid varje tillfälle jag besökt organisa-
tionen har man aktivt arbetat med att 
undervisa barnen i Guds ord. Ingenting 
kan vara mer angeläget. Visst är det så 
att både mat och kläder är viktiga, lika-
så att barnen fortsätter att gå i skolan. 
Men utan evangeliet faller allt platt till 
marken. 

Makarna Lazar, Moldavien
För en tid sedan gjorde vi ett upprop 
för makarn Lazar i Moldavien. Nu 
kan vi rapportera att vi skickat 15 000 
kronor för att kunna avskriva skulden 
de haft. Vi har även förmedlat ytter-
ligare ca 5 000 kronor som en extra 
gåva för att underlätta för dem. Dock 
vet vi att situationen är fortsatt svår. 
Tack till alla som bidrog med en gåva!

Fina påskägg målade av barnen som 
en gåva till de ukrainska barnen.

Ukrainska barn och föräldrar som tillsammans 
med Löftenas Barn fått göra en utflykt till en för 

många barn populär restaurang.
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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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Den här månaden tänker vi speciellt på romernas 
situation. Både pastor Laurentiu, pastor Popa 
och Löftenas Barn arbetar aktivt med detta. Sätt 
ett kryss vid ”Arbetet bland Romer” alternativt 
”Löftenas Barn” så går din gåva oavkortat till 
något av dessa båda ändamål. Till dig som swis-
har, skriv antingen ”Löftenas Barn eller ”Arbete 
bland Romer”.  Swish 123 419 3561 eller via 
vårt BG 233-2393. Tack för din gåva!

Utdelning av matpaket i Batar.


