HÄLSNING FRÅN SALTA
4 augusti 2015
Mina vänner i Sverige!
Här kommer en vårhälsning till er alla, ni som följer oss och är med på ett eller anat sätt i det
verk vi utför tillsammans med er för Guds rikets utbredning.
Här har vi nu lämnat den alldra mörkaste tiden bakom oss och dagarna blir ljusare och
ljusare för var dag.
Den första augusti firade man pachamamas dag (moderjords dag)med rökelser och eldar lite
över allt, man passade på att tända eld på barnhemmets (Oasens) tomt, men som tur var
kom dom nyplanterade träden ej till skada det var mest gräs och skräp som brann upp även
om några stolpar i staketet vart brända, Annars gräver man ett hål i jorden och lägger ner
offer till pachamama cocablad, sprit, bröd, mat, ett slaktat lamm eller lamaföl och mycket
annat som man tror att jorden välsingnat dem med. Det hämska i detta är att många tror på
fullt allvar att ”pachamama” välsignar.
Jag ska instalera element i kyrkan i san antonio de los cobres, det är väldigt kallt på vintern,
på nätterna kan det vara flera minusgrader och den lilla floden som rinner jenom staden
fryser till helt när solen går ner.
Hälsa och krafter ger Herren efter behov, många gånger är jag totalt slut, men när jag ska
vittna predika eller åka på uppdrag till gågon plats eller familj så kommer krafterna som en
fläkt från ovan, tack och lov.
Vi ser Guds välsignelse över våra liv varige dag, om man tittar på vår ekonomi med mänskliga
ögon så är det omöjligt att det går i hopp, men när man ser på ekonomin med trons ögon så
vet vi att han som kallat åkså skall vara trogen och icke svika sina löften.
Alla vänner från Salta, Iruya, Guemes och San Antonio de los Cobres hälsar till er alla Anita
och jag instämmer i deras hälsning
Du skall veta att det är Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud som håller sitt förbund och
visar godhet i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud. 5 Mos

