Hej kära missionsvänner!
Tänk vilken spännande tid vi lever i! Även om världen är orolig så är Gud på sin tron och har
en plan för vad han vill göra mitt i alla omvälvningar. Det viktiga är att vi mitt i alla stormar
håller oss nära Gud och fortsätter praktisera det som alltid funkat i 2000 år för att hålla sig
på vägen -- bön och bibelläsning. Är det något som kommer att ifrågasättas i den sista tiden
så är det att hålla sig till de enkla grunderna i tron och att göra det uthålligt och inte ge upp.
Låt inte sociala medier skapa ett skärmberoende så att ditt böneliv blir försvagat och att du
därmed blir mer sårbar för andliga attacker.
Jag vill uppdatera dig lite på vad som kommer att hända under hösten:
I början av oktober kommer vi att åka till Egypten för att presentera FBS i Alexandria och
Kairo. Det känns som något av det mest spännande vi gjort sen vi startade FBS. Vi har redan
översatt FBS till arabiska. Vi kommer att träffa både företagare och församlingsledare, till
och med folk som jobbar inom regeringen kommer att komma till våra samlingar. Vi kommer
att vara 14 personer som reser från Sverige så det blir ett stort team av företagare. De
kommer att komma folk från både pingstförsamlingar och den koptiska kyrkan så vi kommer
att nå ut väldigt brett. Mitt i allt kaos i Mellanöstern så kommer mer folk till tro än vad de
gjort på 1400 år, så nu är det verkligen tid att gå in i området.

Besök i en kyrka i Rumänien

Under oktober och november kommer vi att göra ett flertal besök till Rumänien. I våras
gjorde vi en resa till olika städer i Rumänien och flera sammanhang visade intresse i det vi
gör och nu får vi följa upp det med lärarträningar i både Pingst, nystartade växande
församlingar och inte minst bland romerna.
I slutet av november kommer vi att följa upp vår träning i Elfenbenskusten. Vi gjorde en
träning i landet för ett år sedan och vi har fått in många fina vittnesbörd om företag som
startats, men nu ska vi träna lärare från flera andra samfund som är intresserade.
Under augusti har vi redan bokat in en träning i Colombia till februari 2018, en för Laos
februari 2018 och en till Kenya till april 2018. Så vi har många intressanta platser som väntar
på besök.
Allt Gott!
Marco Strömberg
Resor i oktober:
5-8 Alexandria och Kairo, Egypten
11-15 Sucava, Rumänien
20-21 träning av ledare, Sverige
November
1-5 Bukarest, Rumänien
16-17 Sucava, Rumänien
18-24 Elfenbenskusten
24-25 Bukarest, Rumänien

Vi är glada över vårt fina samarbete med Hoppets Stjärna. Här är Marco Strömberg
tillsammans med Lennart Eriksson, grundaren till Hoppets Stjärna.

