
Hej 

Nu var det ett tag sedan ni hörde ifrån mig och det är verkligen dags att ge er en liten rapport från 
hösten och allt som har hänt. 

Sist skickade jag en film om brödundret i Paraguay och på något sätt, trots att regionen som jag 
arbetat med varit mycket angripet av Covid-19 så har jag kunnat se Guds hand som förser, som lyfter 
och som kallar människor till sig. Det här året har kanske inte varit året där jag fått de stora tilltalen 
men det har varit ett år så jag fått förundras över vad Gud gör i en omöjlig tid där Guds verk på olika 
platser har fått tala till mitt hjärta. 

Brasilien: Jag nämnde i ett tidigare brev att jag satt och arbetade med en Sida-ansökan där vi sökte 
medel för att utmana kyrkor i nordöstra Brasilien att bekämpa korruption, så att barns rättigheter 
försvaras. Tänk att den 17 september fick vi ett positivt svar och inte bara det: en mycket positiv 
bedömning! Vi har drömt om detta i fem år och nu händer det! I arbetet har jag tillsammans med 
partnern FEPAS hållit ihop själva ansökan, men vi hade också hjälp från Jenemarks och flera på EFK:s 
Sverigekontor. Roligt att man med olika gåvor får bidra till en gemensam sak. I höst har även 
samfundet i Brasilien, CIBI, på eget initiativ antagit en antikorruptionspolicy för hela deras 
organisation och rörelse. Vilken seger! Vi kan med nästan 100 % säkerhet säga att CIBI är det enda 
evangeliska samfund som har en egen antikorruptionspolicy. Detta är mycket unikt och vi är så glada 
för det. Förutom arbetet med ansökan ställde många av våra projekt om, och vi kunde konstatera att 
över 20 ton mat har delats ut på olika platser. 

Paraguay: Paraguay är ett land som lidit mer av restriktionerna än av själva Covid-19. Här har vi också 
varit med och delat ut mat och fått se hur det multipliceras till många. Gud är verkligen god. Förutom 
detta bestämde skolministeriet i landet att skolorna skulle stängas till resten av året och lektionerna 
skulle ske online. Det blev ett stort problem för barn som bor på landsbygden och som inte har 
tillgång till vare sig dator eller egen mobil. Vår partner ställde snabbt om köpte in en dator och 
skrivare till varje projekt. Man inbjöd barnen i mindre grupper att komma och få sina läxor utskrivna, 
och det fanns en lärare tillgänglig för att hjälpa dem att förklara läxorna. Nu i slutet på året vet vi att 
ca 400 barn fått hjälp med sin skolgång på detta sätt och det känns mycket meningsfyllt. 

Peru: Peru är det land i världen som har haft flest dödsfall per capita. Situationen har varit mycket 
svår, och landet har i stort sett varit stängt sedan i mars. I en av våra större församlingar i Arequipa 
har 70 % av församlingen varit smittade av Covid-19 och tyvärr har människor dött. Det har varit en 
stor prövning. Samtidigt har vi kunnat se hur Gud kallar människor till sig i en svår tid. I Unocolla där 
vi finns med och stödjer en församlingsplantering, samt i Arequipa, har det blivit en väckelse. Folk 
söker Gud och man har kunnat döpa många människor till tro. Gud är så god! 

Iberiska halvön: Har ju varit enormt drabbad, inte minst Spanien som haft långa tider av ned-
stängning. Frustrationen är stor, och ännu större nu vid en andra våg. Flera av våra nationella 
medarbetare har varit smittade. Arbetet har satts på paus och vissa tider har det känts ganska 
hopplöst. Samtidigt kan vi även här se hur Gud i en svår tid kallar på människor. I vårt arbete med 
evangelisation i MC-klubbar har vi kunnat se hur människor mycket mer öppet söker Gud och våra 
medarbetare på plats, Ferro och Anna-Maria Mehmedovic, för samtal. Det ska bli spännande att få se 
resultatet av allt detta när pandemin är över. 

För mig har det ju varit ett annorlunda år, då jag inte kunnat resa i den rytm som jag brukar. Det har  
ibland har känts svårt, speciellt när jag känt att jag hade behövts på plats. Att vara på plats ger ju helt 
andra möjligheter att kommunicera och planera. Samtidigt känner jag mig glad att vi 2020 har den 



goda tekniken som gör det möjligt att ha kontakt på daglig basis med hela världen, och har jag under 
många timmar suttit framför skärmen i olika möten. Tröttsamt men ändå en välsignelse. 

2021: Man måste ju vara realistisk, och jag förstår att ska jag kunna resa kommer det att ske mer mot 
slutet av nästa år. Men jag har ett kontor riggat hemma så att jag ska kunna arbeta med samma 
intensitet som 2020. Vissa dagar känns det svårt med motivationen, andra dagar går det lättare, men 
så är det för oss alla i denna extraordinära tid. 

 

Böneämnen: 

- Be för de länderna i regionen som antingen befinner sig i mitten av en andra våg eller är på väg mot 
den.  

- Be för våra partners ekonomi. Många av dem har stora behov just nu. 

- Be för våra utsända missionärer, som jag leder. Många har haft ett tufft 2020, och 2021 kommer 
också med sina utmaningar. Be att vi får vara friska! 

Tacka Gud: 

- Allt  som Han har gjort genom vårt arbete i regionen 

- Tacka Gud att insamlingen 2020 ändå blev ganska bra 

- Tacka Gud för att Han gång på gång påminner oss om att Han är Gud och att Han har kontrollen 

 

Jag vill tacka för året som gått och för era böner och gåvor! Jag ber att Gud ska välsigna er 
hundrafallt! 

 

Nu önskar jag er en riktigt God Jul och ett nytt år fyllt med hopp och glädje! 

 

Med vänlig hälsning 

Er utsända 

Anna-Maria Jonsson 

 


