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Hej älskade vänner! 
 
Vill börja detta månadsbrev med att berätta, att vi båda två mår bra. Vi trivs mycket bra 
och upplever Guds ledning där Jesus är den levande kompassen i våra liv. Vi har 
fantastiskt fina vänner som hjälper oss i församlingen, med ett hjärta för evangelium 
och även praktiska saker. Vi är mycket ute i naturen och upplever Guds enorma 
skapelse där man ser vilket mästerverk, (1 Mos. 1-29, 2 Mos. 1-3), som skapats av en 
Mästares hand, helt fantastiskt. Tack Jesus! 
 
Under de veckor som redan nu har passerat i oktober har vi hunnit med att träffa en 
del vänner i församlingen, som bjudit hem oss till deras hem  där vi delat 
gemenskapen med dem, över en bit mat och prisat Gud tillsammans. Tänk vad en 
enkel gitarr och hängivna hjärtan kan åstadkomma, (Ps. 40:4), där Guds Ande berör 
människor på djupet. 
 
I början av oktober på ett möte i församlingen predikade jag om grunden i Street 
Mission och hur man når människor med evangelium. Pastor Pavel översatte på 
tjeckiska till församlingen. Elisabet ledde lovsången där hon ärade Gud med en 
lovsång på tjeckiska. Fantastiskt! Vi kämpar på med språket och tar ett steg i taget, 
eller som man säger på tjeckiska: “Krok za krokem” som betyder “Steg för steg”.  
 
I dessa tider just nu, kan vi ej samlas i församlingen här i Tjeckien, men vi har våra 
möten via Zoom och följer även möten på Youtube.Vi förtröstar på en levande Gud och 
vi vet att Han leder oss dag för dag. Tre bibelord vi läser är Ps.23, Ps.91 och Ps.121. 
Dessa bibelord ger oss tröst, styrka och beskydd för varje dag, när vi vandrar med 
Herren. Vi ber för er där hemma och är tacksam för alla era böner för oss och vår 
mission, här i Tjeckien. Tillsammans är vi starka. Ni är välsignade… 
 

 
 
     Petrus & Elisabet Isaksson 

  
 
Var gärna med och stöd vår mission genom att ge ett bidrag till oss, genom att 
swisha till oss: 072-3978080 eller kontakta familjen Doja: 070-3921957 

 


