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Vunnet og
funnet av
Herren
Da jeg så dette bildet av
disse fire. Og leste åssen
Herren hadde vunnet
hjertene deres, måtte jeg
tenke på sangerens ord:
Du kalte meg til brud en
gang, og valget det var
fritt. Ja, det er uforståelig,
men valget- det var ditt!
Det er Hjerte Til Hjertemedarbeideren vår,
Bibelkvinnen Rebecca,
som forteller hva som
hendte i en av stammelandsbyene der hun og
vennene hennes forkynte
De gode nyhetene om
Guds fullbrakte frelse i
Messias Jesus.
De kom til troen. Ble nye
skapninger. Jesu brud.
Det er gripende og oppmuntrende å lese arbeidsrapportene fra våre 14
«faste» Hjerte Til Hjerte-medarbeidere i India.
Alle gir de detaljerte beskrivelser av åssen de arbeider. Hvor de virker.
Mennesker de møter. Og hva som skjer når de med sang, bønn, omsorg
og vitnesbyrd forkynner Den levende Frelser Jesus Messias.
Religionen står sterkt i India. Og de religiøse øvelsene er mange og
mangeartede. Men midt i fattigdommen og det religiøse mørke, florerer
også syndens trelldom. Med alle de bitre frukter den gir.
Derfor er Evangeliet et revolusjonerende budskap: Nyheten om Guds
store kjærlighet til alle mennesker. Hans gode vilje om at alle mennesker
skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Og det faktum at Han
sjøl, i Messias Jesus, har betalt Himmelbilletten for oss.
Mer kunne ei engler begjære, enn gå med så salig et bud!
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Gå omkring i Jesu navn….

Glimt fra arbeidsrapportene
Som nevnt på første sida i Vennebrevet: Det er gripende og
oppmuntrende å lese arbeidsrapportene fra våre «faste» Hjerte
til Hjerte-medarbeidere i India. Her er utdrag fra noen av dem. Vi
skriver ikke navn på landsbyene eller personene det gjelder.
Bibelkvinne Rebecca (bildet til venstre) i landsbyen Endapalli
takker for hjelpa hun får i sjelevinnerarbeidet. Og skriver:
Fant tre foreldrelause barn i landsbyen D. Ingen som tar skikkelig omsorg
for dem. De heter J., A. og R. Vær snill å be for dem. Og om mulig gi dem
hjelp. Foreldrene døde i brannulykke.
I landsbyen K. er det store problemer med
vann. Mange kvinner måtte bære vann over
lang avstand. Mange blir sjuke på grunn av
dårlig vann. Vær snill å be for landsbyen og
dette problemet.
Besøkte avsidesliggende landsby, samla
barna der og fortalte dem de gode nyhetene
om Jesus. Barna følger de (religiøse, men
merknad) tradisjoner som foreldrene gir
dem. Men vi lærte dem sanger og bønn.
Starta søndagsskole der. Foreldrene var
villige. Delte ut noen gaver til dem.
Vennligst be for de små hjertene.
Stammekvinne A pleide å be til
menneskelagde guder og blodtørstige
gudinner. En dag kom hun til møtene våre.
Trodde på det som Bibelen taler. Bekjente
og forsakte syndene sine. Nå er hun frelst
og en ny skapning og tillagt menigheten.
G. R. har tatt imot Jesus om sin Frelser. Han
var en stordranker. Pleide å slå kone og
barn. En dag begynte han å blø fra munn og
nese. Kom til Kristus for helbredelse. Jeg
fikk ham til å sitte ned – og åpnet Bibelen
for ham. Fikk lede ham til Kristi kors. Nå er
han en fullstendig ny mann.
M. kom til troen på Jesus. Pleide å tilbe
skapningen. Tok del i ungdoms synder.
Pleide ofte å håne meg. Kom aldri på
samlingene våre. Mannen hennes skilte seg
fra henne og den lille gutten deres. Hun
prøvde å ta sitt eget liv. Jeg møtte henne på
sjukehuset og bad for henne. Herren
berørte henne med trøst og oppmuntring. Nå tror hun på Jesus og har sagt
farvel til avgudsdyrkelse. Be for henne. Og be for oss, skriver Rebecca.
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N. Anand Sekhar i Pedipalem takker for den faste hjelpa vi gir.
Minner oss om at den lille kirka de har, er i elendig forfatning.
(Noe jeg sjøl så da jeg var der i fjor høst). De faster og ber om
hjelp til reparasjon. Og gleder seg over at nye sjeler legges til i
den lille forsamlinga.
I skrivende stund må det opplyses – at vi disse dager, i tillegg til den
månedlige hjelpen hans, også sender ham 75 000 indiske rupier, nesten
10 000 norske kroner, øremerket reparasjons-arbeidet.
Anand Sekhar forteller om gateevangeliseringa i landsbyen R. De dekket
alle gatene der. Og mange fikk høre de gode nyhetene om Jesus Kristus.
De delte ut traktater, sang evangeliske sanger – og inviterte til
kveldsmøte. Mange stammefolk kom og kom til troen på Jesus. -Stor
vekkelse. Takk til HTH for pengehjelp til tiltaket, skriver han.
Og så, beskrivelse av møter med mennesker:
R. og P. i landsbyen K tok imot Jesus. Da jeg
talte der, spurte de om jeg hadde noen gaver til
dem. Så neste gang jeg var der, gav jeg dem
hver deres sari å kle seg med. Underviste dem
om mye fra Guds ord. De kom til troen på Jesus.
Bekjente sine synder. Ble nye skapninger. Og
fjernet alle avgudene.
B. pleide å tilbe skapningen og ikke Skaperen.
Mannen hennes var dranker. Pleide alltid å slå
henne. Ingen trøstet henne. Mens jeg talte,
hørte hun og kom til møteplassen. Hjertet
hennes ble åpna. Tårene rant nedover kinnene
hennes. Hun gav sitt hjerte til Kristus. Angret
sine synder – og kom til troen på Jesus. Be for
mannen hennes.
Gud frelste A, en «wood cutter» (bildet). Pleide
å tilbe avguder. Ble sjuk i noen uker, ingen lege
kunne hjelpe ham. Ofret til sin gud og sine
gudinner. Ingen hjalp ham. Møtte ham, fortalte
ham de gode nyheter – og ledet ham til Kristi
kors. Han bekjente alle sine synder. Herren
berørte ham og helbredet ham.
K. tok imot Jesus som sin frelser. Kona hans
døde for fleire år siden. Barna etterlot ham
aleine. Ingen tok seg av ham. Ikke skikkelig
mat, klær eller medisiner.. Jeg fant ham til
sengs. Bad for ham. Gav ham noen matvarer.
Han gledet seg over dette. Kom til Kristus. Lærte
mye fra Bibelen. Ble en ny skapning. Og begynte
å komme til møtene og Gudstjenestene. Be for
ham og hjelp ham til å overleve.
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Vennligst notér Hjerte Til Hjerte sitt kontonummer: 2850.13.10389

Død, begravelse,
oppstandelse og LIV!
Symbolikken i den troendes dåp er klar:
«Begraves» med Kristus. «Oppstår» med
Kristus. Klar for den videre vandring med
Frelseren.
Bildet: Til venstre står vår medarbeider
Victor Roy. Han forteller at den ene av
dåpskandidatene var avgudsdyrker. Som
likte å lytte til evangelisk sang og musikk. Og lyttet og lyttet og lyttet.
Noe skjedde i hjertet: Å, for en forskjell, da Jesus kom inn!
Rett og naturlig blir så Troens bekjennelse i dåpen.

KVITTERINGSLISTE
pr. 13.juli 2017
Fra og med 15. april i år, er det kommet inn følgende gaver:
R. I. L. 5 600, K. H. R. 800, H. og K. I. A. 2 000, J. M. H. 1 000, T. Fr. G. 300,
L. H. og L. E. J. 600, T. M og B. J. B. 1 000, B. D. og A. M. 2 250, Bj. L. 750,
B. M. og T. J. 1 000, U. V. M. 1 400, T. B. Aa. 600, R. og E. Bj. 1 500, H. M. G. H. 300,
R. og A. V. 250, M. Br. S. 900, E. K. D. 500, L. og O. H. 600, J. Sv. J. 300,
G. og Tr. A. T. 500, T. E. T. 1 000, A. B. og J. Kr. A. 200, K. E. Br. 1 500, T. A. Aa. 500,
Bj. og H. R. 2 000, H. B. 200, W. og A. O. F. 2 000, G. S. og P. M. I. L. 1 000, S. A. 2 100,
E. A. 200, Bingoklubben v/F.T. 3045, Bj. E. 500, L. K. 500, R. M. J. 3 000, M. R. 500,
Bj. L. 3 000, Bj. Fr. 2 000, Bibelgruppa Samkom v/I.M. og P. Kl. 1470, T. og Fr. T. 1 000,
K. H. M. 500, I. S. Kl. 2 000, G. N. 300, HTH-venner 6 000.
I samme tidsrom har vi sendt 92 303 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 barn og voksne, til enker og
funksjonshemma.
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.
Adresse: Lofthus 6, 4790 Lillesand. Kontonummer (Bank/giro): 2850 13 10389
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Telefon: 37 27 00 94. Mobil: 90 65 64 27.
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