Kjære misjonsvenner!

Córdoba, Juni - 2012

"Hvis nå Gud kler gresset på marken på denne måten, det som
står i dag og blir kastet i ovnen i morgen, skal Han ikke mye mer kle dere,
DERE LITE TROENDE!" Matteus 6,30
Vinteren er definitivt kommet til Argentina. Flere morgener har vi
våknet til minusgrader, men i skrivende stund sitter jeg ute i 26 grader. Det
er bare 2 uker til vi reiser til Norge for noen måneder - og det er mye som
skal ordnes de siste dagene.
Den 8. juni reiste Cathrine Hemnes tilbake til Norge. Hun har
vært sammen med oss siden september og undervist barna våre. De har
hatt et flott skoleår sammen med henne, og det er med takknemlighet vi ser
tilbake på det. Cathrine reiste, som sagt, fredags morgen, og like etter
reiste vi oppover til Santa Maria, Catamarca. Santa Maria er en liten fjelllandsby med ca. 18000 innbyggere. Katolisismen - med stor vekt på
"Virgen del Valle" (Dalens Jomfru) - står sterkt her. Samtidig som det ikke
er en tradisjonell katolisisme vi møter, men en innblanding av indiansk
folketro og "Pacha Mama" (Moder Jord). Det er derfor mye okkult
virksomhet her. På bildene vil dere se hva som møter oss i inngangen til
landsbyen - "Virgen del Valle" og "Pacha Mama".

Kart over provinsen Catamarca der byen Santa Maria er uthevet

Jan André hadde fått trykket opp 2000 invitasjoner til menigheten
- og planen var å evangelisere og dele disse ut lørdags ettermiddag. Vi var
et team på 5 som reiste opp - Jan André, Irene, Daniel (11), Julia (7) og
Benjamin (2,5) - og den i teamet som gledet seg mest, og tok utfordringen
med å evangelisere mest alvorlig, var nok Julia. Hun delte ut invitasjoner
til møtene med en iver som er sjelden å se. Julia på den ene siden av gaten,
og pappaen på den andre siden. Og da vi pratet sammen etterpå var det
med glød i øynene hun kunne fortelle om alle de forskjellige hun hadde
møtt. En av mennene hun hadde invitert, hadde en ødelagt fot. Og Julia
håpte sånn at han skulle komme, slik at vi kunne be for ham og at han
skulle bli helbredet. Etterpå gikk vi til møtelokalet som vi leier. Der har vi
kjøpt 35 stoler som vi hadde satt ut. Julia ble helt sjokkert, og kunne
egentlig ikke forstå hva vi tenkte med. Der hadde vi vært og delt ut ca 300
invitasjoner - og så hadde vi bare plass til 35 stk!!! Og det er det som er
poenget mitt med verset jeg begynte med...det var ikke myntet på deg som
leser, men på meg - jeg lite troende! Jeg kjente jeg ble skamfull - samtidig
som jeg tenkte at Julia forstår jo ikke!!

Alter til "Virgen del Valle"

Neste morgen dro igjen Julia ut sammen med Jan André for å dele
ut invitasjoner. Og til min store forbauselse dro Julia med samme iver som
dagen før. Og til min store forbauselse dro Julia ut med samme iver som
dagen før. Og da vi litt senere kjørte gjennom sentrum, forkynte Julia
høylydt og lykkelig hvor og i hvilke hus hun hadde vært og delt ut
invitasjon. Klokken 17 skulle møtet begynne, og vi var selvsagt på plass en

time før og ventet spent. Cocha, som er pastor i menigheten, kom fra El
Mollar. Og da klokken var der, var vi nøyaktig 3 stykker - Cocha, Jan
André og meg. Klokken halv 6 begynte vi å be. Vi hadde jo bedt
kontinuerlig og uten stans om seier og menneskers frelse, men vi begynte
offisielt møtet med å sette oss ned og be. Jeg kjente meg litt mismodig og
trist, og kanskje mest på Julias vegne. Men mens vi ber kommer det ei
dame inn. Vi får så vidt hilst på henne, før hun begynner å fortelle hele
livshistorien sin. Mens Elia forteller, kommer enda en dame inn. Elia
forteller om hvor mye forbannelse det er over henne og familien hennes,
og om hvor mange i familien som daglig henvender seg til djevelen for å få
hjelp. Vi samtaler litt med henne før vi ber henne sette seg rolig og høre
hva Guds ord sier. Jan André leser fra Josva 24,15 og verset går rett inn i
situasjonen: "Hvis det er ondt i deres øyne å tjene Herren, så velg i dag
hvem dere vil tjene, enten gudene som deres fedre tjente på den andre
siden av Elven, eller amorittenes guder i det landet dere bor. Men jeg og
mitt hus, vi vil tjene Herren."
"Du må ta en bestemmelse!" sier Jan André til henne. "For din egen del!"
Vi ber sammen med Elia, og før vi har avsluttet kommer enda en dame inn,
sammen med en gutt. De lurte på om det var her det var møte. Og så får vi
be sammen med dem også!

"Pacha Mama" - Moder Jord som vokter dalen der Santa Maria ligger

Men hvor var teammedlemmet vårt Julia?? Jeg fikk et lite glimt
av henne en gang i løpet av møtet, der hun stakk hodet inn og brukte
fingeren til å telle hvor mange som var kommet. Men så forsvant hun
igjen. Hvor var hun - jo hun var og lekte sammen med nabobarna. Barna til
det ekteparet som vi leier lokalet hos. Hvem er det som har misforstått??
Julia eller jeg?? Julia - med sin urokkelige tro på at alle hun delte ut
invitasjon til ville komme - eller jeg med min tvil og mine tanker om
statistikk der det kommer en for hver hundrede invitasjon du deler ut? Julia
som var ute i nabolaget, lekte og bygde relasjoner - eller jeg som satt
mismodig inne i menighetslokalet og ventet? Jeg må ærlig innrømme at
jeg satt igjen med tårer i øynene og ropte: "Herre, jeg tror. Hjelp min
vantro!"
Uansett trenger vi masse forbønn for nybrottsarbeidet. Om vi kan
føle mismot har vi stor tro - ikke på det vi kan - men på Gud! For Ham er
ingenting umulig! Samtidig er det økonomiske utfordringer som alltid i
misjonsarbeidet, og spesielt i nybrottsarbeidet - og vi er svært takknemlige
for alle gaver til både underholdskonto og prosjektkonto.
Vi ønsker dere alle en riktig god sommer med TRO på vår store
Gud!!
Med vennlig hilsen Irene og Jan André Langåker med familie.

Overnattingsplassen i Santa Maria - trangt og godt!
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