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Kära församlingar i Askeby, Kungsör, Lammhult. Linköping, Nykil, Rörvik, Sandviken, 

Söderköping och Värnamo! 

Nu har ni firat Pingst och vår Pingst kommer nu i helgen. Nog är väl Apostlagärningarna 2 ett av 

de mest fascinerande texterna i Bibeln?! Tänk att den kraft, som Jesus lovade lärjungarna finns 

för oss idag i vår tid!  

Tack att ni troget står med oss i vårt uppdrag att göra folk i Marghita till lärjungar! Det är vår 

största önskan att de vi har omkring oss ska lära känna Herren, följa och älska honom. Tack för 

ert stöd och för era förböner!  

Det har varit en intensiv vår och försommar med många besök och vi ber att de, som varit här 

ska få bli berörda av Guds kärlek.  

Vi är tacksamma för besöket vi fick göra i Sverige för en månad sedan och för de goda 

intäkterna till EFI Fadder Insamlingsstiftelse. Ibland är oron för ekonomin en tung börda att 

bära, men vi är tacksamma för alla som är villiga att stötta. Midsommarveckan kommer vi att 

finnas på Nyhem för att försöka värva månadsgivare. 

När ni har någon missionsgudstjänst eller ber speciellt för missionen, så skickar vi gärna en 

hälsning härifrån, kanske med bilder och böneämnen. Vi kan också vara med via Skype och även 

”på riktigt” när det passar. Vi behöver kontakten med er alla! Bed för oss! 

Fortsätt att be särskilt för barnen i familjehemmen! De flesta är tonåringar och utsatta för 

många frestelser. Be om beskydd också över barn, ungdomar och anställda i de övriga 

projekten. 

”Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem 

och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apg 1:8 

 

Många varma hälsningar med önskan om Guds välsignelse till er var och en/ 

                                                                                   Lars och Barbro Gustavsson 

 

lars_gustavsson@fce.ro   0040 744 595747         barbro_gustavsson@fce.ro     0040 745 288615 
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