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Det var med spenning vi satte oss på flyet til Paraguay etter seks uker hjemme. Det var
mange spennende oppgaver som ventet på oss. Først vat det en nasjonal kongress i Choré,
for menighetsledere. Hit hadde vi fått Nehemias Cañas fra Manantial menigheten i Bogota,
Colombia. Det å få en av lederne fra denne megamenigheten var for oss et løft og en
utfordring. Men det ble en opplevelse. Bare det å se lokalet fylles opp kveld etter kveld gir
inspirasjon. Nehemias Cañas hadde en enkel direkte forkynnelse, der evangeliet ble
praktisert, og det gav resultater. Det gledelige er at like mange søker til møtene når det er
bare oss «lokale» forkynnere. Det spørres ikke etter hvem det er som forkynner, eller synger,
folk bare kommer... Nå ligger møtebesøkende på hovedmøtet på over 600 .
Men vi har også hatt to flotte besøk fra Norge som brakte oss velsignelde. Først kom
forsanderparet i Elverum, Hege og Rolf jr. Skavern, sammen med Astri og Tore Bjørn Ringås.
Disse gikk rett inn i atmosfæren i Choré, det samme kan sies om besøket fra Sandnes, til
Anna Irene og Per Sandblost som besøkte oss sammen med Grete og Tor Jan Bredenbekk.
Her var språkbarrierer ingen hindring..... Takk for at dere kom.... og dere vet at dere er
velkommen tilbake.
Vi takker Gud for det vi får være med om her ute, det vi ser er at arbeidet fortsetter å vokse.
Sist lørdag ble 6 døpt, det var barnevelsignelse av 8 barn, og 10 ble frelst, møtet ble avsluttet
med nattverd, og det var en fantastisk opplevelse å se alle som deltok. Men all vekst fører
også med seg utfordringer og vekstsmerter. Det er ting sm må takles underveis.... Nylig søkte
en familie kontakt. De kommer under gruppen «de fattige blant de fattige.» Mannen hadde
for vel et år siden blitt meiet ned av en bil, som bare forsvant, han hadde gjennomgått tre
operasjoner i hodet, og flere i den ene foten som hadde fått flere stygge brudd. De hadde
solgt alt det de hadde av hus og eiendom for å klare operasjonene. Nå hadde de fått låne et
hus, om vi kan kalle det det, for det var ikke rare greiene, men iallefall et tak og vegger... Her
bodde de med fem barn, fra 13 år og nedover, og en far som ikke var istand til å gå..... Dette
gjorde intrykk på ledelsen i menigheten, og da de vel 40 lederne var samlet til møte på
tirsdag besluttet de å gjøre noe.. Der og da begynte de med en innsamling, den første som
gav et løfte om å gi to takplater var en fattig kvinne, en av lederne som nesten ikke har tak
selv....da ble selv en gammelmisjonær beveget... Jeg sa ingen ting, lovet ingen ting, men jeg
gledet meg over at disse enkle vennene som brydde seg, og nå på søndag (vi har ikke møte
vanligvis søndag), ja da reiser et 20 tals personer de 50 km til stedet hvor denne familien bor.
Lastebilen blir lastet opp med materialer som er samlet inn, og et enkelt hus vil bli
bygget.....En hjertelig takk til dere alle som står med oss, og vi ser med forventning
fremover...... Det er mere land å innta!......
Vennlig hilsen
Gunvor og Ingvald

