
Asunción, Paraguay. 27. mai 2005. 
                                                                                    
 
Kjaere Misjonsvenner! 
 
Resultatet ble over all forventning!  Naa er vi midt i Oppfólgingsarbeidet! 
Det er vanskelig aa gi eksakte tall.  Men etter opptelling og sortering er det over 25.000 som 
har notert at De tar imot Jesus Kristus som sin Frelser!  Og flere tusen har notert andre 
grunner hvorfor de gikk frem til forbónn. 
 
Frivillige er inne paa Kontoret for aa sortere kortene.  Jeg var der idag og igaar, for aa ringe til 
de som har oppgitt telefon.  Det er ufullstendige adresser.  Dette vanskeliggjór 
klassifikeringen.  Jeg sender med to bilder jeg tok fra kontoret.  Her ser dere, hver menighet 
har sin liten hylle med nummer.  Jeg tar daglig ut kort for Filadelfia for forskjellige byer. 
Mercedes er i full gang med besóksvirksomhet her i Lambaré.  Jeg har gitt henne beskjed at 
det er ikke nódvendig aa vente paa kortene, da hun vet hvem hun har innbudt til Festivalen. 
 Folk er svaert glade for besókene, voksne og barn.  Vi gir dem lette Bibelstudier til aa fylle ut, 
og de spór etter hvor og naar det holdes móter! 
 
Paa sóndag feirte vi Morsdagen (paa etterskudd) i Filadelfia, Asunción,  Og Mercedes tok 
bussen sammen med tre kvinner for aa vise dem veien.  En av dem ble frelst under 
Festivalen,men alle tre gikk frem for aa bli frelst i Filadelfia. 
Bónnemótene klokken 6.oo torsdag morgen fortsetter.  Vi var der i dagtidlig, og det er en stor 
glede aa se hvor mange som kommer.  En samlet flokk  som er i forbónn for Paraguay! 
 
Dessverre var det flere busser med barn som kom til stengte dórer under Festivalen.  Vi tenker 
naa aa gjóre noe med dette enten felles eller ogsaa i forskjellige distrikt samlet. 
Vi trenger mye forbónn spesielt i disse dager, fordi 
Sterke krefter vil innfóre lov som  vil aapne veien for andre samlivsformer enn ekteskap 
mellom mann og kvinne, og mer enn dette inkludert.    Valg av ordform er viktig, saa Guds 
folk er vaakne og ber.  Ogsaa katolikkene er for det Ekteskapet som er innsatt av Gud bare 
mellom mann og kvinne!  Vi forstaar det er kamp mellom Gode og Onde krefter.  Men vi vil 
vaere en brems for det onde, lys og salt ved Guds hjelp! 
 
Vi tror paa Seier for Paraguay! 
 
Her har vi hatt kalde dager,  Ja, som tidligere nevnt, ble det pósregn etter Festivalen i mange 
dager, baade fór og etter denne! 
Dere har Vaar i Norge, og jeg vil ónske dere alle en Fin Sommer med Guds Velsignelse! 
 
Hjertelig hilsen 
Kjellaug Palma                                                                                                                          
 
 


