
 
 
 
Hej kära missionsvänner! 
 
Hösten har startat på ett så spännande sätt. Vi har skrivit ett samarbetsavtal (för att samfund ska få 
jobba med FBS så måste de få en licens) med ett kyrkonätverk i Colombia. En av våra vänner har fått 
loss finansiering för en översättning till Lao och vi har precis avslutat en fantastisk resa till Egypten. 
Just nu sitter jag på tåget på väg till Rumänien för att träna nya lokala lärare för FBS.  Vi kommer att 
ha fyra olika träningstillfällen i Bukarest och i Sucava i norra Rumänien. Det som är ytterst spännande 
med träningen i Rumänien är att vi delvis fått in en fot i pingströrelsen som har 500 000 medlemmar 
och att vi nu fått förtroendet att träna företagare och ledare inom romerna. Be gärna för detta! Ni 
kan se datumen i schemat nedan.  
 
Här kommer en härlig rapport från resan till Egypten av Per-Olof Eurell som är ordförande i Focus 
Business School international. 
 
 
”Herren ska nämligen välsigna Egypten … Han ska säga: Välsignelse över Egypten, mitt folk. (Jesaja 
19:25, Nya Levande Bibeln) 
 
Under fyra dagar, den 5-8 oktober, besökte ett team med 13 affärsmän och företagare från Sverige 
Egypten i syfte att etablera Focus Business School i Kairo och Alexandria. Så många personer har 
aldrig åkt tidigare för att bryta ny mark i ett land! Vi åkte med en stark kallelsemedvetenhet och en 
känsla av att det som hände i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet när Sovjets murar föll, nu 
håller på att hända i Mellanöstern.   
 



 
Den svenska företagargruppen som åkte till Egypten 
 
Det pågår en väckelse i Mellanöstern. Samtidigt som kristna förföljs och drivs på flykten kommer ett 
större antal muslimer till tro på Jesus än någonsin tidigare i historien. Egypten är ett nyckelland i 
detta. När de Jesustroende i andra islamska länder i regionen sedan länge gått under jorden har den 
kristna minoriteten i Egypten, som spårar sina rötter tillbaka till urförsamlingen, lyckats bevara sin 
synliga tro och även sänt missionärer till andra länder.  Därför får Egypten en ledarroll i väckelsen i 
regionen och är en naturlig bas för att etablera Focus Business School i Mellanöstern. 
 

 
Bild från samlingen i Kairo 
 
Under några intensiva dagar träffade vi företagare och andliga ledare i Kairo och Alexandria, landets 
två största städer. Vi hörde om märkliga under och tecken och människor som kommer till tro. Men 
vi hörde också om fattigdom och hopplöshet. Ungdomar som lämnar landet för att de inte ser någon 
framtid. Församlingar som saknar ekonomiska resurser. I den miljön togs Focus Business School emot 
som Guds redskap för en tid som denna! 
 



 
Bild från samlingen i Alexandria 
 
Den känsla vi fick i teamet – både i starka bönesamlingar och i möten med lokala ledare – var att vi är 
med och skriver historia. Vi häpnade över Guds ledning. Vår lokala koordinator Suzy Zakharious 
visade sig ha ett brett nätverk med förgreningar i alla samfund och en unik förmåga att koppla ihop 
och bygga broar mellan människor.  
 

 
Härliga egyptiska vänner 
 



 
Vi hann även med att vara turister! J 
 
Vi räknar med att komma tillbaka i början av 2018 för att genomföra en ”Training of Trainers”, dvs. 
utbilda lokala lärare som sedan ska starta upp skolor i Alexandria och Kairo.” 
 
 
Per-Olof Eurell 
 
 
Böneämnen 

• Träningarna i Rumänien: 
o Sucava 12-14 oktober och 17-18 november. 
o Bucharest 2-4 och 24-25 november. 

• Träning i Elfenbenskusten 20-24 november. 
• Nåd över alla översättare och översättningar som är på gång. 
• Nåd och beskydd över alla lärare, elever och medarbetare. 
• Att många nya företag ska växa fram som blir till stor välsignelse 
• Nya skolor ska få växa fram i Sverige, Norden och Europa.  


