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PLANERINGEN FÖRE
När vi planerade för workshoppen här i Peru var 
det med en försiktig optimism om det kunde 
bli av. Datum blev ändrade och vi hörde att det 
var svårt för folk att komma loss från det som är 
livet med jobb, studier, familjen och allt annat. 
I Peru är det helgdag den 1 november vilket gav 
oss en oväntad lucka för att hålla workshop från 
måndag till tisdag. Det var tacksamt.

Om 20 personer hade anmält sig hade vi varit 
nöjda, det var svårt att veta vad vi kunde förvänta 
oss. Det visade sig att 60 personer (inklusive oss 
i missionärsteamet) stod på anmälningslistan. 
Med god hjälp från kyrkans folk kring allt det 
praktiska lyckades vi ro i land det på en sorts 
lägergård med faciliteter som fungerade 
utmärkt för innehållet. Fantastiskt!

UTMANINGAR
Vi är duktiga på att utvärdera och inte minst 
vara självkritiska i vår skandinaviska kultur. Det 
är lätt att förebrå sig själv en massa saker så här 
i efterhand. Samtidigt befinner vi oss just nu i 
en kultur där allt inte behöver vara så perfekt, 
vilket vi ofta pratar om som en befrielse. Det blir 
lätt en krock i synen på vår egen prestation och 
vad vi borde ha gjort och vad som faktiskt har 
hänt. Vi tror, vet och har sett att Guds Ande var 
verksam under dagarna med workshoppen. 

Pedagogiskt var det en utmaning att banta 
ner workshoppen till det antal timmar vi var 
begränsade av. Det var en utmaning för Benedikte 
att inte kunna vara så fri i undervisningen som 
hon brukar vara på grund av språket, och så 

Amani i Peru 

småningom också en bristande röst. Lisa 
och Hjalmar samt pastor José Cordova 
undervisade också, vilket var väldigt bra. Det 
finns förbättringspotential i genomförandet 
av workshoppen här i Peru, men mycket var 
bra. 

Våra tillkortakommande får vi lämna. Det är 
ju trots allt varken oss det handlar om eller 
vi som ytterst sett kan göra en skillnad i 
människors hjärtan. Det kan bara Gud. 

TACK GUD!
Några ljusglimtar vill vi  särskilt dela med 
oss av.

1. Att samla 60 personer i kyrkans regi har 
inte varit möjligt på grund av pandemin och 
det var länge sedan kyrkan som helhet var 
samlade på ett läger som detta. Det fanns 
en påtaglig glädje hos deltagarna (som var 
både unga och gamla) över det att vara 
tillsammans. 

2. Det var inte bara kyrkans folk som var med, 
men också några ungdomar från kyrkans 
studentcafé Coffee & Game. Även en kyrk-
medlems kollega och några studenter som 
aldrig varit med i kyrkan innan var anmälda. 

3. Ett vittnesbörd kommer från en kvinna 
som känt sig välkommen, även om hon 
inte kände någon. Det var fantastiskt att 
se hennes utveckling, från att i början inte 
riktigt hinna med att hitta bibelorden i den 
lånade bibeln, till att nästan vara först med 

pekar västerut
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I månadens nummer av Kompassen får vi höra Olof och Benedikte berätta om 
lanseringen av Amani i Peru, och Rakel om missionsarbetet i landet. 
Amani - En workshop om fred och försoning efter stamkonflikter i Östafrika. 
Konceptet har tagit vägen om Sverige för att där fokusera på förnyelse och 
återupprättelse av kristna syskonrelationer, till att vi nu har tagit det till Peru för 
att hålla workshop om helade hjärtan och återupprättade relationer. Samma 
underlag för undervisningen med lite olika anpassningar.
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att hitta i slutet på workshoppen. Gud jobbar ju på olika sätt 
med olika människor – hon hade glömt sina glasögon och 
var därför tvungen att sitta längst fram, och hennes fokus var 
imponerande. Be för denna kvinna att ett frö av evangeliet ska 
ha såtts och att den Helige Ande ska arbeta vidare i henne. 

4. Att få lämna sina bördor vid korset blev 
viktigt för många – något vi får göra igen 
och igen. Ett drama i workshoppen illustrerar 
detta med en ryggsäck där vi genom livet 
samlar stenar som tynger oss, som vi får 
lämna vid korsets fot. Detta har i Sverige 
varit en talande bild för många, och så blev 
det också dessa dagar. Det finns lidande och 
svårigheter så det räcker i folks liv här. Därför 
var det härligt att Jesus kors också denna 
gång fick stå i centrum.

5. Ett annat vittnesbörd vi fick höra var från 
en som på grund av arbete inte har haft möj-
lighet att komma till kyrkan på ett tag. Han kände sig påfylld 
av att nu kunna delta under några dagar. Det var väldigt 
uppmuntrande att han kunde göra det tillsammans med sin 
fru. Ett annat yngre par, som numera inte är så aktiva i kyrkan 
var med också, vilket var roligt. Det är så viktigt att det byggs 
goda, stabila hem där tron får vara prioriterad.

GUDS VERK
Vi vet inte allt vad Gud har gjort under dessa dagar. Vissa 
saker kan vi ana. Samtidigt vet vi och har känt att djävulen 
vill stjäla från oss; glädje, frimodighet, förmågor, tid och 
mycket mera. Men att 60 
personer under två dagar 
har fått vara tillsammans om 
god biblisk och själavårdande 
undervisning – och fått dela 
gemenskapen med varandra 
– beror på Guds godhet och 
han ska ha äran för det. Gud 
är starkare och har kommit 
för att ge frid och liv – ja, liv i 
överflöd. Nu får vi lämna över 
det till honom och fortsätta be 
för alla som varit med. 

FORTSÄTTNINGEN
Tack till alla er som finns med bakom oss med era förböner och 
glada tillrop. Nu fortsätter vi nästa etapp i vårt korttidsuppdrag 
här i Peru med renovering och nerpackning av det hus 
missionen hyr i Piura. Också här behöver vi era förböner; om 
beskydd under arbetet och att allt ska hinnas med i tid. Be 
också särskilt dessa kommande dagar för beslut kring nytt 
ställe för kyrkan att samlas på i Pirua. Det är inte helt enkelt 

att veta vad som är klokast just nu. Det är många beslut som 
ska tas, både små och stora, och vi behöver Guds perspektiv 
i detta. 

Vill ni följa oss under tiden vi är iväg så kan ni leta upp oss 
på Instagram @peru.nilsson. Vi blir glada för 
likes, kommentarer och hälsningar där.

OLOF & BENEDIKTE NILSSON 

KORTTIDSMISSIONÄRER I PERU

RUSTINING
Pastorsrådet i Chiclayo åkte 10–11 oktober 
till Pimentel, vid Stilla havets kust, för 
att umgås och fördjupa sig i ämnet 
förvaltarskap. Gonzalo Celi, pastor i Piura, 
hade god undervisning eftersom han har 

stor kunskap och erfarenhet i förvaltarskap. 

Den 16 oktober hölls en digital föreläsning med den kristna 
psykologen Ana Lucia Cornejo från Arequipa om hur tilliten 
till Gud också påverkar vår tillit till andra människor. Cirka 25 
personer från Chiclayo och Piura deltog. 

Hela teamet av missionärer och volontärer åkte 18–22 
oktober till Lima för att vara med på ”missionärsdagar” 
tillsammans med de norska kollegorna från NLM (Norsk 
Luthersk Misjonssamband). En ny erfarenhet var att ELM hade 
större närvaro på konferensen än NLM. För första gången 

anordnades konferensen 
i Lima och förlades till ett 
gästhem som drivs av en 
schweizisk mission. Platsen 
var väl vald utifrån att det 
ligger i ett lugnt område och 
det finns en stor trädgård 
för barn och vuxna att njuta 
av. Alla kunde bo på samma 
ställe, vilket gav en god 
inramning och lägerkänsla. 
För Lisa och Hjalmar var det 
också väldigt uppskattat att 
kunna delta i programmet 
(även om lilla Maria kräver 
sitt), eftersom volontärerna 

Hanna och Louise tog hand om Erik och Anneli. Programmet 
bestod av bibelstudier varje dag. Det gavs mycket tid till att 
dela glädje och utmaningar i arbetet. Varje par fick ta upp en 
utmaning i arbetet som alla sedan tillsammans reflekterade 
över. Den här delen avslutades med att i bön lämna över 
allt till Herren Gud som har allt i sin hand. Korttidsmissionär 
Benedikte Madvig Nilsson bidrog med avslutande 

Övrigt i Peru 
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undervisning genom att dela några tankar från Psaltaren 
kapitel 36. Under dagarna gjordes också en utflykt i Lima 
och det fanns tid till många fina samtal mellan kollegor och 
vänner vid måltiderna och på kvällarna, som gav ny kraft för 
kommande dagar då flera är ensamma missionärer på fältet.

MOVE-VOLONTÄRERNA
Volontärerna Hanna Nilsson och Louise Grysbæk Hvass 
klarade introduktionsveckorna väl och har varit runt i många 
hem på middag och kastat sig ut i spanskan. Sedan den 24 
oktober har de påbörjat sina volontäruppgifter i kyrkan 
genom att vara med i olika grupper och genom att ta hand 
om missionärsbarnen Erik och Anneli.

PIURA
I Piura fortsätter församlingen samlas till gudstjänst och 
ordinarie veckosamlingar. Pastor Gonzalo har genom sin 
dotter fått kontakt med en kristen studentgrupp i Piura som 
numera samlas regelbundet i kyrkan sedan ett par månader. 
Studenterna känner till kyrkan sedan studentcafétiden 
och har under pandemin bett om att kyrkan ska öppna. 
Studentgruppen och Gonzalo ser Guds ledning i att de fått 
kontakt med varandra och de uttrycker att de är en ömsesidig 
välsignelse för varandra. Gonzalo fortsätter tillsammans med 
församlingen att leta efter lämplig lokal för att fortsätta arbetet 
efter nyår när nuvarande lokal ska säljas. Nya lokaler finns det 
gott om men frågan gäller placering och pris. Be om Herrens 
ledning.

RAKEL SMETANA

MISSIONSSEKRETERARE

       

        FLER BILDER FRÅN AMANI-DAGARNA


