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Vi står nå klar for en ny avreise til Paraguay. Det har blitt mange av dem etter hvert. Selv om
vi blir vant til det, så er det alltid med spenning vi setter oss på flyet. Slik er det også denne
gangen. Arbeidet vi får være en del av er omfattende. Tenker på menighetsveksten i Choré.
Vi har ikke før landet så avholder menigheten en ukes møtekampanje med hoved taler fra
Colombia. Spennende...
I tillegg kommer vårt engasjement på vårt gamle felt Paso Cadena. Her har det blusset opp,
noe kraftig. Rett før vi reiste hjem ble 6 indianere døpt, 5 av disse var fra en utpost, en
indianerkoloni fire mil unna, og disse har ikke vært særlig mottakelige for evangeliet, men nå
er det noe som skjer, til medisinmennenes store fortvilelse... I juni ble ytterlig 16 fra denne
kolonien døpt, og nå samles ca. 40 til møte hver søndag.Dette er nesten mer en det vi hadde
våget å håpe på... Det er indianerne selv fra Paso Cadena som reiser dit, formidler evangeliet
på sin enkle måte, og så skjer det, Herren virker med og stadfester sitt Ord med de
medfølgende tegn....Det viser at tiden vi har brukt på ledertrening i Paso Cadena ikke har
vært bortkastet.....
Men med det som skjer blandt skogens folk så må vi nok i kommende måneder sette av mer
tid til undervisning. Tanken er at vi avsetter en uke i måneden til undervisning og besøk i
Paso Cadena... Men skal vi gjennomføre dette er vi nødt til å oppgradere deler av den gamle
misjonærboligen. Det ble bygget på midten av 1960 tallet, og selv om det har vært et visst
vedlikehold, så er en kommet til at noe må gjøres.. Hvor mye vi gjør, kommer ann på
økonomien... Den ene ytterveggen slår sprekker, grunnet tungtransport som går forbi, og så
må bad og kjøkken tas.... Det blir spennende å se hvor langt vi kommer. Vil du bli med å
støtte oppgraderingen av misjonærboligen, kan du bruke konto 3201 27 87447...
I år reiste en ungdom fra Paso Cadena til jordbrukstudier ved universitetet i Choré, med
stipend fra Sueños. Til neste år reiser i alle fall en til... Slik er arbeidet blandt indianerne, vi
bygger langsiktig, legger stein på stein... det vi ser, er at det vokser!
Vi får lov til å være med å bety en forskjell. I dag går over 1000 barn daglig på skolen i de
skolene som misjonen har tatt innsjativet til å bygge. Her går barn av indianere, barn av
mestisbefolkningen, og barn av brasilianske innvandrere side om side. Vi klarer vel ikke til
fulle å forstå betydningen av dette. Men det ble lagt merke til av de lokale myndighetene, og
da menigheten i Paso Cadena i april feiret 60års jubileum siden de første misjonærene kom
dit, så var det også hilsninger fra kommune-administrasjonen... Og for en fest det ble, over
fire hundre til stede, 400 kg kjøtt ble grillet, hvor mye brus og mandiokka som gikk med vet
jeg ikke... Pastor Silverio fra Paso Cadena sto for hele opplegget, og vi hva gjorde vi, vi
betalte regningen for kjøtt og brus.. og i tillegg så storkosa vi oss over at dette klarte
indianerne like godt som vi kunne klar det, og muligens bedre....
Husk sammen så når vi lenger....
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