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Ambassadør for Herren
Han er en av våre «faste» forkynnere, pastor P.
George Babu. En positiv og arbeidsom
medarbeider. Det er alltid godt å besøke han,
familien hans – og forsamlingen der han bor og
virker i landsbyen Velamalakota.
Under siste besøket der, sist i oktober i fjor,
kunne jeg nok en gang glede meg over hvordan
den gode Hellige Ånd virket i venneflokken. Åpne
hjerter, hunger etter Guds ord. Et levende
fellesskap. Slik bildene under viser.
-Takk for den faste hjelpen dere gir meg, skriver han: Den bidrar til at jeg nå ut
til til folket her. Vi har også opplevde vekkelse i landsbyen vår. Mange kommer
til samlingene våre. Lytter til evangeliet slik det formidles i sang og preken.
Han forteller hvilke 11 landsbyer han har virket i. Mange stammefolk har vist
stor interesse og mange er kommet til Kristus. Men det legges heller ikke skjul
på at motstanden kan være hard.
Så nevnes ved navn ni kvinner og menn som alle har kommet til troen på
Herren. Alle var de avgudsdyrkere som tilbad skapningen i stedet for Skaperen.
Mange av dem hadde vært gjennom store prøvelser forut for omvendelsen, både
fysisk og psykisk.
Én hadde fleire ganger prøvd å ta sitt liv. En annen hadde vært dranker og til
tider svært aggressiv mot forkynnere. Én hadde gjentatte ganger nektet for å
ville tro Evangeliet. «Men Jesu ånd førte henne til korset, hun ble en ny
skapning», heter det i rapporten.
Og en annen, en «terribel sinner», en løgner og bedrager, kom til slutt til troen
på Jesus. Livsførselen er totalt forandret. Heile landsbyen undrer seg over
omvendelse, skriver han.
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Trøst i hverdagen
Et av navnene på vår Herre og Frelser er «all trøsts
Gud» En utfordring for oss som er hans
«bakkemannskap». I vår fikk vi melding om at en
av våre venner (som jeg også hadde hilst på under
besøket der i fjor) var blitt angrepet og voldtatt av
to menn. Etter udåden ble hun også påført alvorlig
skade i ryggen.
Livet kan bli vanskelig for den som blir utsatt for
voldtekt, også i India.
Lederen vår besøkte vedkommende etter udåden.
Med seg hadde han en større pengegave fra oss. Som et synlig bevis på vår medfølelse.
For offeret og for familien hennes. –Tårene rant fra henne da vi overrakte gaven, meldte
han. «Gå omkring i Jesu navn, hjelpe, trøste, stille savn. Vise medynk, tørre tårer, lege
alt som hjertet sårer. Virke sådan i det stille. Det var det jeg gjerne ville«. Det er dét vi
søker å gjøre gjennom Hjerte Til Hjerte-arbeidet.
Bildet er fra møtet i Velamalakota, det har ikke noe med voldtekts-saken å gjøre.

KVITTERINGSLISTE
pr. 15.april 2017
Fra og med 30.januar i år, er det kommet inn følgende gaver:
L. og L. E. J. 300, Bingoklubben v/F.T. 4 656, R. M. J. 3 000, G. Kj. J. 500, R. I. L. 2 000,
L. K. 500, O. og A. L. 600, E. og J. L. 1 000, H. og K. I. A. 800, S. A. 2 100, E. A. 200, H. B.
200, K. E. B. 1 000, H. M. G. H. 200, T. F. G. 200,L. og O. H. 400, J. S. J. 300, B. D. og A.
M. 1 500, U. V. M. 400, T. B. Aa. 400, R. og E. Bj. 1 000, I. A. 300, H. K. R. 400, A. ogTr. L.
500, K. H. M. 500, I. S. K. 1 000, Bj. G. 1000, R. A. S. S. 300, W. og A. O. F. 2 000, J. M. H.
500, L. J. og E. A. 1 000, Bj. Fr. 2 000, HTH-venner 4 200.
I samme tidsrom har vi sendt 28 914 kroner til virksomheten i India.
Midlene går i sin heilhet til våre medarbeidere der. Til 14 «faste» evangelister og til det
offensive evangeliske og sosiale arbeid de driver: Forkynnelse, menighets-planting og
søndagsskole-arbeid. Hjelp, til skolegang, til fattige voksne og barn, til enker, til
funksjonshemma og til Aids-ramma.
Hver krone som DU gir som din gave til virksomheten, kommer heil og heilt fram.

Foretaket, som er et ideelt, ulønnet, dugnadsbasert venneforetak, driver evangelisk
informasjonsarbeid og samler inn og videreformidler gaver til sosialt og evangelisk
arbeid, fortrinnsvis i India.
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