
Kampanjen i India 

         For noen måneder siden fikk jeg invitasjon fra en pastor på facebook 
om å holde korstogskampanje og pastorkonferanse i India. Jeg ble selvfølgelig 
begeistret fordi dette var døren jeg hadde ventet på i flere år til å reise til India 
og forkynne evangeliet. Noe som jeg opplevde Herren talte om så langt tilbake  
som i 2005. 16 September var jeg på vei til Mumbai i India. På flyplassen møtte 
 pastor Clement meg som avtalt og sammen tok vi en bil inn til sentrum der vi 
 hadde knapp tid før vi skulle ta toget til Aurangabad (     ) En by omtrent midt i landet,  
 mer enn 1 mill innbyggere.   Dette var første gang jeg var i India så alle inntrykk var  
nye og sterke. Etter som toget rullet sin vei innover mot midten av landet, kunne jeg  
bare konstatere at hverken i byene eller på landsbygda fantes det noe renovasjons- 
etat. Det fløt med søppel nærmest over alt. 
  Vel fremme i byen Aurangabad ble vi innkvartert på et rimelig hotell med enkel standard. Etter den 
lange reisen både med fly og tog, var det bare å få seg en god natt søvn før morgendagens program 
startet.  Det var arrangert formiddagsmøter i to ulike forsamlinger der jeg forkynte et budskap om tro 
på Gud og å gjøre misjonsbefalingen til vårt overordna mål. 
Korstogsmøtene hadde vi inne på et skoleområde og skolegården ble etter 
som møtet skred frem mer og mer pakket med folk. Det var to ulike lovsangs- 
team som sang herlig lovsang og vi kjente at Herrens nærvær fylte stedet. Jeg 
 forkynte det enkle evangeliet om Jesus Kristus og i etter-møtene strømmet folk frem for å ta imot 
Jesus som sin Herre. Mellom 450 og 5oo mennesker tok imot Jesus disse få dagene kampanjen varte 
og mange kom også frem for å vitne om at Jesus hadde berørt dem til helbredelse. 

                                                             

 
Dagene i India var stappfull av hendelser, noe som gjorde sterkest inntrykk var å møte en av de 
muslimske familiene som hadde gitt sitt liv til Jesus under kampanjen, møtet med de enkle 
levekårene pastorene og menighetsmedlemmer levde under, fattigdommen og søppelet som skriker 
til deg om all håpløshet. Men midt i alt dette er det altså en som kan forvandle mennesker å gi dem 
et håp for evigheten. Han som snart skal komme igjen for å hente oss til seg; Jesus, Guds sønn. 
   Takk til deg som sendte penger og ba for kampanjen. Du vet at de trenger Jesus mest av alt.  
Ordet om korset er Guds kraft til frelse.  Hjemme i Himmelen får vi møte de frelste sjelene og 
sammen deler vi belønningen. 

Guds rike Velsignelse!    Hilsen Nils E Pettersen 

 

 
 

 

 

Flere muslimer hadde også møtt frem 

og en stund var vi redd for at de skulle 

sabotere møtet, men det endte med 

at flere av disse ble frelst når de så 

Jesus gjøre under og folk kom frem på 

plattformen for å vitne om hva Jesus 

hadde gjort.   All ære til Jesus! 


