
Kjaere Misjonsvenner!    Guds fred! 
  
Guds Store Forsamling i  Paraguay Overlykkelig! 
 
Festival de Esperanza er over, og resultatet er overveldende!  Jeg har ikke tallet paa de som 
er blitt frelst ennaa,  Men Stadioen Defensores de Chaco har plass til 45.000 voksne.  Den var 
overfylt de tre kveldene.  Man maatte sleppe folk inn paa plassen.  Det ble satt opp stoler og 
sperresnorer.  Dórene maatte stenges, saa  mange ble staaende ute, men det ble satt opp 
storskjerm for disse, saa de fikk se noe! 
 
Noen  holder paa med opptellingen av de som stormet frem for aa bli frelst i ettermótene.  
Det er sant  Noen saar og andre hóster,  det er kjempeflott aa faa vaere med paa dette.  Paa 
tirsdag faar vi utlevert lapper til de forskjellige menighetene, saa begynner etterarbeidet, og 
dette blir veldig! 
Paa Barnemótet lórdag morgen regner man med rundt 60.000 barn..  Hele plassen var ogsaa 
oppfylt i tillegg til gradene i Stadioen! 
Og Barna ville bli frelst!  Det var bare herlig! 
Det var satt opp hvertfall 640 busser til Barnemótet.  Elsa Ozuna laget Milanesa til meg.  
Mercedes og jeg var ute og gjorde innkjóp!  For vi hadde vaar buss fra Lambaré og en for 
indianerne i Cerro Poty.   Vaar plass i Stadioen var Nor, og der skulle fargen vaere gul.  saa 
jeg fikk trykt opp 81 bomullsgensere med Glade barn som gaar inn i Frelsesarken, og saa 
hadde de navneskilt paa brystet med sitt nummer i en gul snor rundt halsen.  Barna kommer 
nok aldre til aa glemme dette. 
 
Klokken 03oo lórdagsmorgen var Mercedes og jeg klare til aa slappe av en times tid fór vi 
maatte staa opp igjjen,.  Bussene skulle hentes og pyntes med gule ballonger, og vi hadde 
matpakker til hver av barne.  Klokken 6.oo  dro busser fra alle kanter inn til Stadioen.  Vi 
hadde merket opp en snarvei, saa vi kom utenom stortrafikken..  Det var gripende  med alle 
barna som ble frelst, saa herlig. 
 
Vi hadde masse regn i forkant, og vaar bónn var ogsaa Gud gi oss fint vaer, for vi hadde ikke 
noe alternativ for regn.   Vi hadde nydelig vaer alle tre dagene, I dag tidlig da jeg vaaknet  var 
det pósregn, lyn og torden! 
Jeg maatte bare takke Gud!  Tror Gud gir Paraguay en Spesiell besókelsestid.  Hósten er 
moden! 
Takk for deres forbónn og ókonomisk hjelp, saa blir alt dette mulig! 
  
Kjaerlig hilsen 
Kjellaug Palma 
 


