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J. Samuel velsigner de tre venner som skal døpes
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Anand Sekhar vitner om Jesus for dem han møter

Arbeidsrapportene fra våre Hjerte Til Hjerte-medarbeidere i India er alltid
spennende og oppmuntrende lesning. De «går omkring i Jesu navn» og
formidler Ordet om forlikelse. De gode nyheter om åssen Himmelens Gud, i
Messias Jesus, har fullbrakt frelsen for oss alle. De er sendebud for Herren. Han
som søker for å finne og å vinne oss mennesker med sin livsforvandlende
kjærlighet.
J. Samuel (til venstre over og under) forteller:
Sammen med fleire troende forkynte vi evangeliet i landsbyen. Vi sang, delte ut
traktater, vitnet og inviterte til kveldsmøte. Noen hånet og truet oss. Mange kom til
møtet vårt. Sju (navngitte) personer, kvinner og menn, ble lagt til menigheten. Be for
dem. De møter motstand som troende.
J (gjengir ikke navn her) var dranker. Han opponerte og hånet alle forkynnere. En dag
fikk han store helseproblemer. Mens jeg forkynte, var det en av de troende som fikk
ham med seg til møtet vårt. Vi underviste ham fra Bibelen. Han omvendte seg og
bekjente sin synd. Herren helbredet ham litt etter litt. Han har slutta med å drikke. Er
blitt en ny skapning i Kristus. Og slutter opp om samlingene.
Mens jeg forkynte (på et annet sted) – spurte en ung mann (navngitt) om forbønn. Han
var hindu-fanatiker. Lyttet aldri til Guds ord. Opponerte og hånet forkynnere. Han hadde
mista alt han eide. Familien hadde det forferdelig. Han åpnet hjertet for Jesus. Ble en ny
skapning. Herren frelste, helbredet og velsignet ham. Nå er han OK.

N. Anand Sekhar (til høyre over og under) forteller:

C-R (fullt navn i rapporten) kom fra en familie som var aktive avgudsdyrkere. Han var
dranker. Pleide å tilbe skapningen framfor Skaperen. Var brutal mot hustru og barna.
Deltok i alle Hindufestivaler. En dag han kastet opp blod, spurte han om vi ville be for
ham. Gudene hans kunne ikke hjelpe ham. Da vi bad, ble han så berørt av Herren at han
lot seg frelse. Jesus helbredet ham. Nå er han en av våre gode venner. Har sagt farvel til
avguderiet. Deltar i samlingene våre. Og familien hans kommer til Troen. Én etter én.
Sekhar forteller også om K-K (fullt navn her
også). Hun pleide å tilbe gudinna Ravulamma,
var ivrig og aktiv i det religiøse liv. Fastet hver
fredag. En dag ble hun plaget av en ond ånd.
Ingen kunne hjelpe henne. Vennene våre
inviterte henne til møte. Hun hørte om, og ble
kjent med Jesus. Og kom til troen på Ham. Herren
rørte ved henne og helbredet henne. Nå er hun
OK og deltar i Gudstjenestene, skriver Sekhar.
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Åpne hjerter
for Mesteren Jesus
Et av de mange minner fra fjorårets
besøk hos vennene våre i India:
Åpne hjerter for Jesus blant liten og
stor.
Hvis alt går etter planen med visum
og med helse, drar jeg ned igjen til
dem sist i oktober. Sier derfor: Hvis
Herren vil.
Takk til alle dere som bidrar i bønn
og med gaver.

KVITTERINGSLISTE
pr. 31. juli 2016
Fra og med 30. april i år, er det kommet inn følgende gaver:
M. B. S. 900, K. H. M. 500, O. og A. L. 1000, J. M. H. 908, H. B. 100, M. R. 500, B. F. 3000,
A. M. C. 200, L. og L. E. J. 600, K. E. B. 2000, G. N. 300, T. A. Aa. 500, M. L. S. 1200,
S. A. 1800, T. F. G. 600, E. F. 100, T. og B. J. B. 500, B. Chr. B. 200, G. og T. A. T. 1100,
E. A. 300, L. og O. H. 200, T. E. T. 1000, J. S. J. 200, E. K. D. 800, B. og H. R. 2000,
E. D 500, B. D. og A. M. 1500, T. B. Aa. 600, R. og E. B. 1500, H. K. R. 800, U. V. M. 1200,
R. og A. V. 200, A. T. og J. F. T. 300, I. og K. S. 500, I. S. K. 1000, G. K. J. 500, B. L. 6000,
L. K. 5200, H. M. G. H. 100, V. og R. J. 400, R. M. J. 1000, A. og T. L. 500,
HTH-venner 7800
I samme tidsrom har vi sendt 31 710 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 og medisiner, 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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Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
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