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India Brevet 30/11 – 2015
Det var med stor spenning og forventning til Herren jeg reiste ned til India 23 November.
Dette var min andre reise til India. Første gang, i september 2014, var korstogsmøte i byen Aurangabad.
Da ble ca 5oo frelst. Den gang reiste vi med tog fra Mumbai i ca 7 timer. Denne gang skulle min kontakt møte
meg i Mumbai for så å kjøre bil i ca 5 timer til byen Ahmednedgar. Vi ankom bestemmelse stedet ca 4 timer før
første korstogsmøte begynte. Etter en lang flyreise og slitsom biltur på skrøpelige veier som bl.a. gikk over
trange fjellpassasjer, var det godt med en dusj og en strekk på hotellet. Deretter måtte vi igjen ta ut på en godt over
2 timers biltur til byen Shevgaon der møtene skulle
være. Da vi ankom stedet var møtet godt i gang og
mer enn 1500 mennesker var til stede. Jeg delte
vitnesbyrdet mitt og innbød til frelse.
Omtrent 500 mennesker gav gjensvar og gav til kjenne
at de ønsket å bli frelst. Neste kveld var godt over 2000
mennesker samlet og mer enn 400 gav gjensvar på
frelsesinnbydelsen. Siste kveld her var mer enn 3 - 4000
mennesker samlet og mer enn 200 kom frem for å ta imot
Jesus. Etter at alle hadde bedt frelsesbønn, ba jeg for de syke.
Mange kom frem på plattformen etterpå for å vitne om at Jesus
hadde rørt ved dem og helbredet dem. Det var vitnesbyrd om smerter som forsvant, helbredelse i defekt fot og arm,
hørsel, syn, mave, hjerte m.m. Med stor takknemlighet til Herren kjørte vi hjemover mot hotellet vårt. Siste kveld
var korstogsmøtet i en annen mindre landsby. 7-800 mennesker var møtt opp på møtet og her ble mer enn 100
mennesker frelst og mange helbredet. Totalt søkte mer enn 1200 mennesker frelse under disse dagene i India.
Det var også pastorkonferanse to dager der pastorer og ledere ble inspirert for videre arbeid i Guds rike.

Stor seier i India!
All ære til Jesus!

Etter kveldsmøtene fikk alle som hadde kommet langveis fra gratis mat.
Du kan se flere bilder fra denne turen og andre ved å gå inn på web-siden www.nilspettersen.org
Guds rike Velsignelse.

Hilsen Nils E Pettersen

