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PUERTO MONTT, 15 DECEMBER 2022. 

Välsignelser kära församling i Tenhult, hälsningar från Puerto Montt, Chile till var och en av er, och 
innan jag börjar vill jag sända er ett ord från Gud som finns i Filipperbrevet 1:3-6. Jag tackar min Gud var 
gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje, eftersom ni har varit med i 

arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er 
också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.  

I slutet av detta år 2022 återstår det för oss att säga "Tack Gud för allt", när vi ser tillbaka finner vi stunder av 
lycka och sorg, nederlag och segrar, men om vi har nått detta ögonblick är det först Guds nåd, och om vi lever är det på 
grund av Jesu outtömliga kärlek till våra liv, det är att ta vara på vår tid, att lära oss att leva dag för dag, som det står i 
Psaltaren 90:12  Lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan. Vi är i en tid där vi mest behöver ha 
"Visdom" men jag förstår att i Gud finns allt vi behöver. 

Jag vill tacka Er för bidrag som skickades för en månad sedan, och som vi tog emot med tacksamhet och som går 
helt och hållet till byggandet av det nya templet, vi har redan börjat, även om med många svårigheter, här i söder är 
regnet en faktor det påverkar mycket, mer när det gäller av järnkonstruktioner, eftersom man måste svetsa, och det 
finns dagar då det inte kan göras på grund av regnet. Men Vi Tackar så mycket för det. 

Som en välsignelse vill jag berätta att ägaren till företaget som bygger den nya templet pratade med mig för 
några veckor sedan och gav oss nyheten att han kommer att respektera det priset han hade före pandemin, och det är 
en välsignelse och ett svar från Gud, eftersom järnkostnaderna per kilo har stigit 400 % procent.  

Gud fortsätter att förvåna oss, och detta uppmuntrar oss att fortsätta tro på Guds löften. 
Min fru Abigail fyllde 56 år igår den 14 december och nu den 4 februari firar vi 30 års äktenskap, hur kan vi inte 

tacka Gud? Hur kan vi inte säga Gud, du har uppfyllt löftena i oss? Det är tack också vare era böner för oss, som stärker 
oss och ger oss kraft att fortsätta i de planer som Gud har för oss här i Puerto Montt, Chile. 

Och att tro att allt detta börjar med en kvinna som lyder att resa till andra sida och södra delen av världen, Chile, 
för att hon lydde en uppmaning från Gud, nästan 54 år har gått och det fröet gav sina frukter. Tack till dig som gav denna 
möjlighet och lyssnade till den helige Andes röst som skickade min mamma Estrid, idag är vi en del av detta andliga träd, 
det är att vara en del av dig, tack för att du tar emot oss, och vi är dina andliga familj idag. 

År 2023 kommer med stora utmaningar som tjänst, vi ber bara Gud om styrka och visdom att fortsätta i detta 
arbete som lagts i våra händer. 

Vi vill önska var och en av er ett lyckligt slut på år 2022, och uppmuntra er att fortsätta utvecklas i det som Gud 
har lagt i era hjärtan, många av er känner inte oss och även så har ni varit villiga att stödja oss i bön och ekonomiskt stöd, 
och att det inför Gud inte kommer att vara förgäves, varje frö som planteras på god mark ger sin frukt i sin tid.  

Tack för allt, i ett kommande brev kommer jag att berätta mer om arbetet som kommer under 2023.  
Hälsningar från Agape Filadelfia-församlingen till alla, vi älskar och minns er i Herren. 

 
Guds rika Välsignelse,  Abigail – Ricardo Sjöberg  
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