!

Hej kära missionsvänner!
Är precis hemkommen efter en fantastisk resa till London för att hålla i ett
seminarium med Focus Business School tillsammans med Jan-Gunnar Eurell. Gud
håller på att öppna stora delar av den romska gemenskapen i Europa. Här kommer
en liten återgivning från resan av Jan-Gunnar:

Det som för världen var obetydligt och föraktat, det utvalde Gud….
”Jag är just hemkommen från en tjänsteresa för Jesus till London. Tillsammans
med Marco Strömberg hade jag förmånen att där få umgås med ett hundratal romer
från Rumänien. De flesta kunde inte engelska trots att de bott i England i över fem
år. I denna slutna familjekrets välkomnades vi som syskon. Vi fick dela
gemenskapen i deras hem och lära känna deras familjer.
Säg romer från Rumänien, och de
flesta svenskar ser framför sig
smutsiga tiggare. Vi mötte någonting
helt annat i London. Vi mötte
gudfruktiga, harmoniska familjer. Vi
mötte välklädda människor. Vi mötte
väluppfostrade barn som prioriterade
läxläsning och skolarbete. Vi mötte
gudabenådade musiker och sångare.
Vi mötte tidigare kriminella och
missbrukare som fått sina liv
förvandlade när de lärt känna Jesus.
Det finns gissningsvis 20 miljoner
romer spridda utöver världen. Av
dessa bor drygt 0,6 miljoner i
Rumänien. Bland romerna i Rumänien
är uppskattningsvis 30 procent
analfabeter. Arbetslösheten ligger

över 70 procent. Diskriminering av
romerna är utbredd. Många lämnar
landet.

Jan-Gunnar Eurell

Det finns en liten by i Rumänien med drygt 5 000 invånare som heter Toflea. Den
skilde sig inte mycket från andra romerska samhällen ända fram tills för knappt 20
år sedan. Då blev en av byns invånare frälst. Sedan en till. Och en till. Och så blev
byns ledare frälst. Idag är 95 procent i byn med i den lokala pingstförsamlingen,
som växt till den största kyrkan i landet. Samhället blomstrar. Alla har lärt sig läsa
och skriva. Flera driver framgångsrika företag. De har upplevt kraften i evangelium,
och det senaste året även kraften i Focus Business School.

Marco Strömberg

En av de romska ledarna i London

Initiativet till denna helg i London med en introduktionskurs i Focus Business School
kom från romerna i Toflea. Focus Business Schools undervisning har revolutionerat
livet för många romer i Rumänien. Nu brinner de för att alla romer – även de som
flyttat till England - ska få del av denna bibliska undervisning!

Alla åldrar var representerade på
mötena

Vårt budskap togs emot med hunger,
entusiasm och glädje. Via Facebook
följde ytterligare några tusen
seminarierna. Jag är djupt gripen över
vad Gud i den yttersta tiden gör bland
ett av de mest föraktade folken, och
hur Gud använder Focus Business
School för att upprätta dem. Det vi
ser i Rumänien och i England är bara
början…” / Jan-Gunnar Eurell

Böneämnen
•

Fortsatt nåd över arbetet med romerna

•

Guds vägledning och kraft över vår satsning i Egypten och arabvärlden.

•

Resan till Sydamerika i vår och att Gud ska öppna en dörr till fängelserna i Colombia

•

Vägledning över vårt arbete i Ukraina, Sydostasien och Södra Indien och Sri Lanka
som vi just nu jobbar med översättningar och planering av lärarträning.

•

Nåd över vårt översättningsarbete.

•

Att vi ska få alla de resurser vi behöver när det gäller medarbetare och ekonomiska
resurser.

Allt Gott // Marco Strömberg

