
 

 

 

Hej kära vänner! 

Har nyligen kommit hem från en fantastisk resa i Rumänien. Vi har sen ett år tillbaka haft ett 
samarbete med Hoppets Stjärna att introducera FBS i Rumänien, speciellt med tanke på att hjälpa 
romerna. Som ett resultat av det så körs det nu FBS i två olika städer. Vi gjorde två lärarträningar 
2016 viket har skapat intresse i flera nya sammanhang. Nu hade vi möjlighet att följa upp intresset 
och göra en tour i landet tillsammans med Lennart Eriksson, grundare för Hoppets stjärna och 
organisationens ledare i Rumänien.  

Torsdagen 4 maj 

Vi hade ett tre timmars seminarium i ett sommarvarmt Iais i norra Rumänien. Den kända kristna 
skolan Richard Wurmbrandt, uppkallad efter grundaren av Voice of the Martyrs, hade bjudit in oss 
att tala om FBS och undervisa. Det kom ca 150 personer, allt från FBS studenter, företagare, 
studenter, pastorer och politiker, bland annat hade vi presidentens rådgivare inom utbildningsfrågor 
närvarande.  

 Jag talade om hur medvetenheten om förvaltarskap skapar arbetsmoral och hopp. Efteråt ringde 
flera pastorer från de större församlingarna i staden och sa att de nu snabbt vill börja med FBS i sina 
församlingar.  

Fredag 5 Maj 

På förmiddagen åkte vi till staden Valea Seca som är en by med många romer. Den svenska 
ambassadören, Anneli Lindahl Kenny, var på besök med sin stab för att besöka Hoppets Stjärnas 
läxhjälpscenter för romer. Samlingen började med att satt vi på borgmästarens kontor där jag fick 
möjlighet att berätta om Focus Business School för ambassadören och borgmästaren. Senare gjorde 
vi ett besök på det fantastiska arbete som Hoppets Stjärna har bland romerna.  

På kvällen hade vi en banket i Suceava som är ett av pingströrelsens starkaste fästen i landet. 
Pingströrelsen har 500 000 medlemmar i landet och finns närvarande över allt i landet. Så att få en 
ett förtroende inom pingst är ett stort steg i skolans spridande i landet. Han som hade dragit ihop till 
eventet, Liviu Accent, är vice ordförande för pingst i landet och hade inbjudit in över 100 personer till 
kvällen. De som var inbjudna var företagare och pastorer. Han var väldigt nervös om det skulle 
komma folk och hur de skulle ta emot budskapet. När vi väl började så var lokalen full till sista plats 
och Guds Ande kom på ett starkt sätt. Jag talade i 1,5 timme utan att någon rörde sig i lokalen. Det 



verkar som att det som hände föll i god jord och vi förväntar oss att snart kunna följa upp det med 
lärarträningar.  

Lördagen 6 maj 

På förmiddagen hade vi ett seminarium för ungdomar och det kom 300 ungdomar från hela norra 
Rumänien. Jag talade om kraften i drömmar och visioner. Flera personer ringde efteråt och sa att det 
hade haft en avgörande betydelse för deras livsval.  

Söndagen 7 maj 

Vi hade fått en inbjudan till den ledande kyrkan bland romerna, i den lilla byn Toflea. Toflea har fått 
upplevt en äkta väckelse då 80 % av byns 7000 invånare vänt om till Gud de senaste 15 åren och fått 
bli pånyttfödda. De bygger en kyrka med 3000 platser. Det var en stor förmån att få tala i denna 
härliga romska kyrka. Kyrkan var packad och det var många härliga ungdomar med väldigt fin resning 
över sig. Efter att jag predikat ett budskap så bestämde sig ledarskapet för att köra FBS och att vi ska 
återkomma med datum för en lärarträning.  

Måndag 8 maj 

På kvällen hade vi ett möte i en mycket intressant församling som växt explosionsartat sista 
månaderna och gått från att ha 75 gudstjänstbesökare till 500. Församlingen består till stora delar av 
unga vuxna med god utbildning och fd narkomaner och deras familjer som blivit frälsta genom deras 
rehab arbete. Efter att vi talat så kom en liknande reaktion som på de andra platserna att de också 
ville satsa på att starta FBS. 

För att kort sammanfatta resan så var varje plats vi kom till väldigt strategisk. Pingströrelsens mest 
tongivande församling i Suceava, Nå den politiska och ekonomiska eliten i Iais, upprätta en relation 
till den svenska ambassaden, vann ett förtroende i den ledande kyrkan bland romerna i Rumänien 
och slutligen fick vi ett förtroende att starta FBS i en av de nya trendsättande moderna kyrkorna i 
Bukarest.  

På kvällen innan jag åkte hem så satt vi på hotellrummet och bara tackade Jesus för allt han gjort 
under denna fantastiska vecka.  

Vi fick också höra några jättefina vittnesbörd om vad FBS hade fått betyda för de som går skolan nu.  

 

I slutet av april var också Jan-Gunnar Eurell i Georgien och körde ytterligare en omgång lektioner i 
Tiblisi.  

 

Under maj och juni kommer det att ske ett tiotal uppstarter av FBS i Sydafrika. Vi kommer att även 
att ha en lärarträning i Rwanda för pingströrelsen.  

 

Med en önskan om en varm sommar! 

 

Marco Strömberg 

 



Böneämnen: 

• Guds nåd över alla aktiviteter och skolor som är igång under maj och juni 
• Fortsatt nåd över allt vårt översättningsarbete 
• Beskydd och kraft över alla våra medarbetare 
• Guds ledning över alla aktiviteter som ska ske till hösten 2017 
• Att vi ska få se 10 000-tals nya företagare som är framgångsrika och älskar Gud.  

 


