
Curt Gustafsson, ursprungligen från Västerås, en uppskattad musiklärare i Los Angeles, 
USA, lämnade sitt arbete för att helt ägna sig åt IFBs bibelöversättningsprogram. År 

1989 grundade han IFBs avdelning i USA och har betytt oerhört mycket för vårt arbete. 
Nu, efter 40 år pensionerar han sig. Här är hans hälsning* till årsmötet i maj: 

"Det var i december 1979 som jag hoppade på tåget i Sala för att resa till Stockholm och 
närvara vid årets predikantvecka i Filadelfiakyrkan. I den stora kyrkan gick jag fram och 
satte mig bredvid min vän Lennart Edvardsson som var min söndagsskollärare när jag 
växte upp i Elim i Västerås. Jag hade precis fyllt 40 år.

Lennart Edvardsson funderade på att ordna en resa till Sovjetunionen mitt under kalla krigets dagar. Plötsligt lutar 
han sig mot mig och viskar "vill du följa med mig på en sån resa." Storögd sa jag helt enkelt "NEJ". Du måste förstå 
att jag växte upp i Sverige under 1940 och -50 talen och hade hört alla de hemska berättelserna om Stalins framfart, 
tillsammans med Lenin, Beria, Molotov och andra farliga figurer. 

Men, efter en vecka eller två hade Lennarts ide att resa till Sovjet börjat växa inom mig. Kunde det kanske vara en 
kallelse från Herren som jag inte ville lyssna på? Jag grubblade och ganska snart hade jag ändrat mitt "NEJ" till "JA", 
och i februari 1980, reste Lennart Edvardsson, Rauli Lehtonen och jag till Sovjetunionen för att besöka pingstvänner 
i Armenien. Detta blev en livsförvandling för mig. Under de kommande 40 åren var jag ofta i Sovjet – och mina 
farhågor hade förändrats till kärlek, detta måste jag faktiskt starkt och ärligt bekänna. Nu har jag fyllt 80 år och tiden 
har nu kommit för mig att säga TACK för denna stora möjlighet att vara involverad i arbetet med bibelöversättningar 
i det gamla Sovjetunionen. Jag uppskattar ytterst det arbete jag fått vara engagerad i under så många år – halva mitt 
liv, t.o.m."
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