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Hei familie og venner! 

Guds fred Ønskes til dere alle. Vi er nå i India igjen for ca. en måned. Det har vert ei rik 

og god tid til nå. Vi er friske og temperaturen er bra.  

 

Den første uka var vi i Gorakhpur hos fam. John. 

Pastor John hadde virkelig mange gode vitnebyrd 

både fra landsbyene der han virker og fra 

nabolaget hans. Folk kommer til ham eller kaller 

ham til seg for å be for syke og andre problemer. 

Flere har blitt mirakuløst helbredet etter forbønn og 

hele familier har da tatt imot Jesus. Han sa dette 

hadde vert hans beste år i Jesu tjeneste. Takk til 

dere som er med å støtter og ber for ham og 

familien hans. Vi hadde med Åse Marit og Petters 

gamle laptop som gave til ham, tror aldri vi har sett 

noen så takknemlig for en slik gave før. På bildet til 

høyre overrekker Sigvald Åse Marits gamle laptop 

til pastor John.  

Sønnen Ashish gjør det også bra i studiene. De dagene vi var der hadde hinduene en av 

sine største festivaler, og vi hørte musikk og sang (les bråk) fra templene i nærheten natt 

og dag uten stans. Men det var heldigvis ikke altfor nærme. 

 

Nå er vi tilbake i Agra. Det er her vi egentlig er "hjemme" i India. Alltid koselig å møte 

barna på barnehjemmet Mercy Home og pastor L.D. Gupta med fam. Litt forandring på 

barnehjemmet fra sist, da 2 søstre ble hentet av familien for å gifte bort den ene. Hun var 

bare ca. 14 år, så det er virkelig trist. Men slikt hender dessverre her, og det er ikke noe 

annet de kan gjøre for å stoppe dem enn å prøve 

å overtale dem til å forstå barnas beste ved å få 

fullføre skolen i det minste. Men vi er glad for at ei 

ny lita foreldreløs jente på 7 år, Sony, er kommet. 

Hun bodde hos ei fattig bestemor. Vi er også glade 

for å høre at barna har gode resultater på skolen. 

 

På bilde til høyre ser du de minste jentene på 

barnehjemmet, den nye jenta t.v. 

 

Det skjer også tøffe ting. En familie vi pleier å 

besøke har lenge hatt problemer, men nå hadde 

ikke mannen bodd hjemme på minst to uker. 

Kona er veldig deprimert og det er vanskelig alene med 2 barn. Det er ikke vanlig her at 

hun søker hjelp, men hun kommer til oss. Vi fikk pastor Gupta og kona Vandana med på 

samtale med dem. De har god erfaring med dette og kjenner både kultur og språk som 

ikke vi kan. Det endte med forsoning og tilgivelse, men problemene er slett ikke borte. 

Den åndelige motstanden var tydelig, disse er ikke kristne men hinduer. Siste bønnemøte 

for vi reiste, ba vi om ekstra forbønn, følte vi trengte virkelig Guds hjelp og styrke i 

situasjoner vi ville møte. 

Fikk da dette verset fra Jer.1.19. "De skal kjempe mot deg, men ikke få overhand over 

deg. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg."  

Vi er glad for at han nå flytter hjem igjen, men de trenger mye forbønn. 

Mye positivt hendte også denne sommeren her. Menigheten arrangerte Bo hjemme leir for 

barn i sommerferien over flere dager. Det kom fantastiske over 100 barn. De hadde 

aktiviteter, leker, sang og bibelundervisning og fikk noe å spise, men de sov hjemme om 



natten. Ellers på barneklubben om lørdagen 

kommer gjennomsnittlig ca. 50 barn. Pramod, 

pastorens medhjelper og kona som mistet den 

nyfødte babyen I fjor, har nå fått en ny liten 

skjønn baby. Både mor og barn var svake 

etter fødselen, men nå er alt bra ved Guds 

hjelp. 

På bilde til høyre blir babyen til Pramod tatt 

godt vare på av barna. 

De har også nå fått laget dåpskum i kirka, og i 

løpet av sommeren er 13 stk blitt døpt. Det er 

ogå denne gang nye familier og personer i 

menigheten, og det gleder vi oss over. Gupta jobber også med å få arbeidere til å 

begynne på den nye tomta. Det er veldig mye bygging i Agra nå, og de gode firmaene er 

veldig opptatt. Men nå håper vi å snart være i gang med å bore etter vann og få 

elektrisitet. Vi forbereder jo også å få Gupta og kona Vandana til Norge igjen i Januar. De 

vil da bli med på møter flere steder. Vi vil sende en plan over møtene senere, så håper vi 

at kanskje flere av dere har lyst å komme å høre hvis det passer.  

Skulle ønske at dere alle kunne sett den herlige ungeflokken på barnehjemmet, de 

takknemlige barna og ungdommene som har 

fått og får en utdannelse, og pastorene  

som får anledning til å tjene Jesus og tenne 

lys i dette mørket. De er alle så takknemlige 

til dere og ber for dere i Norge som gjør dette 

mulig for dem.  

 

På bilde til høyre er det fint å få treffe nye 

ungdommer i menigheten. 

  

Hjertelig takk for all støtte og forbønn. Takk 

også til dere som ber for oss. Mest av alt 

takker vi Jesus Kristus, verdens frelser som 

elsker hvert menneske så høyt at Han gav sitt 

liv for oss.  
 

Hjertelig hilsen fra Bjørg og Sigvald Tjomsland. 
 

 

 


