
Asunción, 7. november 2004. 
 
Kjaere Misjonsvenner! 
 

 
Den gang i 1969 var jeg den yngste av misjonaerene.  I dag er jeg den eneste! 
Riktignok har vi kortere og lengre besók av enkelte  norske misjonaerer.  Vi skal ha en 
mellomkirkelig Misjonskonferanse (felles for de Evangeliske) naa den 11 til 13. november.  
Jeg har besvart en del spórsmaal i den anledning,bl.a. hvorfor reiser misjonaerene hjem?  Jeg 
har svart etter beste evne.  Noen p.g.a. hóy alder, noen er forfremmet til Herligheten, og noen 
p.g.a. barnas videre skolegang. 
Forrige sóndag hadde vi innsettelse av 23 Nasjonale vitner, Noen evangelister, andre 
eldstebródre, diakoner og to diakonisser.  Det var et herlig móte med flott undervisning for 
alle som er i tjeneste for Herren! 
I dag har det vaert og er bónn over hele landet, for Paraguays frelse, for  Guds inngripen.  Alt 
er saa utrygt.  Daglig blir her begaatt et eller dobbelt selvmord.  Det er to maaneder siden 
Cesilie (den 31 aar gamle datter til forrige Visepresident) ble bortfórt.  Vi vet ikke hvor hun er.  
Hun vil bli utlevert hvis det betales fem millioner dollar.  Det er ikke enkelt! 
Vi er ogsaa i bónn og forberedelser for konferansen 12 til14 mai 2005 med Franklin Graham.  
Hver torsdag kl.6oo om morgenen samles vi til bónn i Asunción pastorer fra forskjellige 
menigheter. Vi merker hvordan Gud arbeider for aa faa en samlet tropp til innsats.  Jeg synes 
dette er enestaaende!  I Ciudad del Este skjer det samme.  Der samles vi om lórdager kl. 8oo 
til bónn.  Hver tirsdag er jeg med i en gruppe som skal undervise raadgivere og etterarbeid 
(gjóre disipler)  Dette i forbindelse med nevnte konferanse, men det er et enestaaende arbeid 
som vil gi resultater.  Vi er kalt til aa gaa ut aa gjór disipler!  Ikke bare aa forkynne til frelse. 
Det skjer herlige ting, folk blir frelst og dópt.  Paa Vaare Evangeliesentre (Rehabiliteringssentre 
v/Ovidio Perez og medarbeidere er det ogsaa folk som venter paa aa bli dópt. 
Det var nylig en evangeliseringskampanje i Hernandarias ved Ciudad del Este v/teamet til 
Bengt Axell.  Tror det var 50 som ble frelst til tross for regndager.  Og flere ble helbredet.  
Takk til Herren!  Det kommer an paa etterarbeidet om disse skal bli bevart.   
Det er alt sent lórdagskveld.  Imorgen tidlig skal jeg til Puerto Elsa for undervisning, saa jeg 
faar slutte her! 
Takk til alle dere som ber for arbeidet i Paraguay og for meg.  Herren lónne dere tilbake! 
 
Hjertelig hilsen 
Kjellaug Palma 
 


