
Guds kärlek vinner mark!

Många byar besökta..

Här i Amazonas har jag fått åka med team till flera byar i Peru och Colombia de senaste tre månaderna.
Under en av resorna stannade vi upp som vanligt i en by för en militärkontroll av papper och av båten.
Med anledning av något dokument andra militärer gett oss, som de sade här inte var rätt dokument, fick
vi vända tillbaka, en två-timmars resa tillbaka till Leticia. Istället fick vi söka efter en annan lösning och
dagen efter åkte vi till en by Ticuna som heter Erene, där en staff från basen kommer ifrån. Jag följde
mest med som översättare men fick också hjälpa till med barnen och att evangelisera. Efter att vi först
hade blivit utfrågade av andra militärer om varför vi var där och en säkerhetsansvarig för byn hade bett
om att få se ett tillstånd kom under andra dagen chefen för militärbasen förbi ihop med den
säkerhetsansvarige.



Först blev de i teamet lite rädda och trodde det var något problem, men när jag pratade med dem
visade det sig a9 chefen ville ha hjälp med en engelska-uppgi� och de även ville ta med oss och
visa militärbasen! De hade också mycket frågor om Gud, och jag fick berä�a och svara på frågor och
sedan fick vi även be för dem. Militär-chefen var katolik men var väldigt öppen för a� höra mer om
Gud och kom även morgonen därpå för a� vara med oss på vår andakt innan vi skulle åka. Så e�er a�
vi först trodde de skulle skicka oss därifrån blev vi istället vänner med chefen för militärbasen och
välkomna �llbaka! Där hade vi e� seminarium riktat mot kvinnor och evangelisa�on, och även lekar
och undervisning för barnen under tre dagar.

Nu har vi ha� en �d då vi har gjort flera medicinska insatser i olika byar, ihop med team från USA. Vi
var fem dagar i en by som heter Puerto Nariño där jag fick ge ut medicin i apoteket första dagen och
sedan hjälpa en doktor med a� översä�a vid undersökningarna. Sammanlagt med tre andra doktorer
tog vi emot cirka två tusen personer under de fem dagarna. E� fall som speciellt berörde mig var en
liten kille som hade en infek�on i munnen med en väldig stor svullnad och mycket smärta. Han fick
munnen undersökt, återställd av tandläkare, penicillin och sista dagen såg han helt bra ut! Jag frågade
honom om han for�arande hade något ont men han sade a� smärtan var helt borta! På kvällarna



hade vi möten på en allmän plats i byn och många kom och fick ta emot förbön, biblar och överlåta
sina liv �ll Gud.

När vi inte har varit iväg i de olika byarna
har vi även jobbat med barn från e�
utsa� område i Le�cia. De kommer
vanligtvis två gånger i veckan och vi
besöker även deras område för a�
evangelisera. De uppska�ar allGd väldigt
mycket a9 få komma och på söndagarna
tar vi med dem �ll söndagsskolan.

Nu har jag nästan två månader kvar i Le�cia innan jag ska hem på semester. Jag kommer även hjälpa
�ll några veckor på UMU i Linköping, och sedan i januari åker jag �llbaka �ll Amazonas.

Gud har talat �ll mig om a� ta y�erligare e9 steg mot min vision och i Januari har jag tänkt åka �ll en
bas I Porto Velho I Brasilien för a� kunna åka ut �ll folkgrupper som är längre bort och möjligtvis
for�arande är onådda med evangeliet. På den basen har jag nämligen möjlighet a� åka ut med team
för längre �dsperioder �ll specifika grupper de redan har e� påbörjat arbete i, för a� se hur de jobbar,
lära mig mer om dem och be över om Gud kallar mig �ll a� jobba kon�nuerligt i någon av de
grupperna.

Böneämnen

Be gärna för Ezequiel, Queunesia
och deras son Eskil som vi sänt ut
för att jobba med en onådd
folkgrupp under cirka två
månader. Eftersom de själva är
urinvånare kan de åka till dessa
grupper dit det inte är tillåtet att



åka in för andra. Be att Gud ska
leda dem och verka i de grupper
de ska besöka, speciellt Korubo
och Martses.
Be gärna även för min tid av
semester, och för att Gud
förbereder för det jag ska göra i
januari.

Var med och stötta

Uppgifter för att stötta ekonomiskt:

Swish: +46705208956
iban : SE9280000833110038397956
and bic: SWEDSESS
bankaccount nr. 8331-1, 3806092-7

Tack för att du tog dig tid att läsa!! MVH Amanda Karlsson!
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Läs mer


