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Netop som det så positivt ud i både Indien og Nepal, blussede der en ny variant af corona-virus op, så mange millioner
blev smittet, og tusindvis dør hver dag. Arbejdspladser, butikker og menigheder er lukket ned indtil videre, og mange er
i dyb nød. Der er hverken medicin eller andre nødvendige foranstaltninger nok til at dække behovene, og der er kø for
at få begravet eller brændt de døde. Samtidig har vi også fået gode rapporter med vidnesbyrd om Guds indgreb. Tak,
fordi du husker på vore venner og dem, de forsøger at hjælpe både åndeligt og menneskeligt. Det ser lykkeligvis ud,
som om det er blevet bedre den seneste uge.
Hilsen i Jesu navn - Ingerlise og Allan K. Hansen

Nedlukning i Indien og Nepal på grund af ny corona-bølge

Hundredetusinder af mennesker har mistet livet i Indien som følge af corona-
virus. I Tamil Nadu og Andra Pradesh er flere hundrede pastorer døde, og deres
familier er både uden en far og uden indkomst. Menighederne kan ikke holde
møder, og som følge deraf får de øvrige pastorer ingen indtægt fra kollekter.
Gennem vore kontaktpersoner i de to delstater har vi ydet hjælp til
mere end hundrede pastorer eller deres efterlevende familier. Desuden har vi givet
penge og daglige fornødenheder til mange andre, som lider nød både i Indien og i
Nepal. Mange familier har mistet deres mænd/fædre (og forsørgere) Her er der en
familie, som har fået en sæk med ris. Mere om hjælpen på de efterfølgende sider.

Esther Jebamalar blev i april måned smittet med corona-virus blot to dage
efter, hun havde brækket nogle knogler i den ene fod. Hun troede, at hun
skulle dø, efter at hun blev indlagt på sygehuset på grund af iltmangel. Efter
nogle dage blev hun udskrevet, selv om hun følte sig meget træt og dårlig
tilpas. Der er simpelthen ikke nok plads på sygehusene, hvor der flere steder er
dobbelt så mange indlagt, som de har senge til. Efter hun kom hjem, fik hun
det værre, og igen frygtede hun for, at hendes liv var forbi, og at hun måske
ikke kunne fuldføre den opgave, Gud havde lagt på hende hjerte, nemlig at
hjælpe de fattige og nødlidende både åndeligt og menneskeligt. I sin nød råbte
hun (og familien) til Herren, og han greb ind, selv om der gik mere end en
måned.
Nu vidner hun om, hvorledes Gud hjalp hende gennem det hele og takker for
alle jeres forbønner.
Vi takker Gud, fordi han forbarmede sig over Esther, og vi takker dem, som var
med til at hjælpe med omkostningerne i forbindelse hendes sygdom.
Du kan læse hele hendes vidnesbyrd på www.fef-aalborg.dk

DET STARTEDE SÅ GODT, MEN SÅ KOM EN NY CORONA-BØLGE
I marts og april var James Bandela på flere ture sammen med
andre pastorer og evangelister for at bringe evangeliets budskab
ud til landsbyer, hvor det ikke før var blevet forkyndt. Mange blev
frelst og døbt, og mennesker, der var bundet af dæmoner, blev sat
i frihed. De planlagde derfor at besøge endnu flere nye steder
samtidig med, at de ville følge op på det, de allerede har gjort. Men
desværre medførte den nye og meget alvorlige bølge af corona-
virus, at de har måttet udsætte dette indtil videre. De koncentrerer
sig nu om at hjælpe de nødstedte, så godt det er muligt.

Esther Jebamalar vidner om
Guds hjælp, da hun blev
ramt af covid-19
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AKTUELT FRA SY-SKOLEN
Esther og Victor havde netop startet et nyt 3
månders kursus, da den nye og meget
smitsomme corona-variant satte ind. De blev
nødt til at lukke ned og sende eleverne hjem.
Samtidig har mange af sy-skole-elevernes
mænd mistet deres arbejde, så nøden er
stor. Derfor har vi på opfordring fra Esther
sendt en særlig hjælp til disse kvinder, så
deres familier i hvert fald kan få et bidrag til
livets ophold i disse vanskelige tider.
Samtidig glæder Esther sig over, at mange af
kvinderne på syskolen har fået evangeliet og
har lært at bede til Gud. Dermed kan de
holde deres åndelige liv vedlige i disse svære
måneder, indtil der igen åbnes op.

Mange ferie-bibel-skoler blev aflyst
Esther og Victor plejer jo på denne tid af året at afholde
ferie-bibel-skoler for børn i fattige områder. Også her har
de været nødsaget til at aflyse i stort omfang.
Menigheden i Tambaram nåede lige at afholde nogle
arrangementer, inden der blev lukket ned. Vi beder om,
at der må blive mulighed for afholdelse af nogle ferie-
bibel-skoler inden sommerferien er forbi.
Til venstre billede fra tidligere ferie-bibel-skole

NYE SYMASKINER SOM SVAR PÅ BØN

Esther havde gennem nogen tid bedt om at få nogle nye
symaskiner til syskolen.
Uden at nogen vidste noget om det, lagde Gud på en
dansk broders hjerte at give midler til denne anskaffelse.
Nu er der glæde og taknemlighed både i Indien og i
Danmark.
Der er ingen større velsignelse end at gøre Guds vilje.

UDDELING AF HJÆLP TIL HIV-SMITTEDE
OG AIDS-RAMTE
Under nedlukningen og forsamlings-forbud på grund af
corona, har det været vanskeligt for Esther og Victor at
uddele hjælpen ansigt til ansigt i forbindelse med møder,
som det normalt er tilfældet. I stedet har de måttet gøre
det enkeltvis eller overføre penge til dem, som er så heldig
at have en bankkonto. Under en eller anden form er det
lykkedes at nå mange af dem, de normalt hjælper. Dette
billede er fra det seneste møde, de har holdt for de aids-
ramte og hiv-smittede.
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NOGLE FÅ AF DE MANGE
VIDNESBYRD OG RAPPORTER FRA
PASTORER, SOM HAR FÅET HJÆLP
UNDER CORONA-KRISEN

Broderen til pastor Ravi, James’ gode ven,
som desværre døde, var hos ham på
hospitalet de sidste dage, med det resultat
at både han og hans kone blev smittet med
covid-19. De blev begge indlagt på
sygehuset, og vi sendte hjælp til deres
behandling, De er fortsat indlagt, men
begge har fået det bedre og takker for
hjælpen, de fik og alle forbønner. Andre
pastorer, bl.a. James fra Krosur, pastor
Yesupadam, en anden pastor Ravi og pastor
Gnanadas har fået hjælp til mediciner og
behandling på hospitalet. Pastor Gnanadas
er hjemme igen fra sygehuset, og han og
hans familie er meget taknemlige for al
hjælp og forbøn og hilser til alle. En pastor
Elya og hans familie er sendt i hjemme-
karantæne og havde ingen mad i huset.
James Bandela gav dem hjælp, og mange
bad for dem. De er nu testet negative. En
pastor fra Vinukonda og hans hustru har
været barnløse i 20 år. Efter megen bøn og
forbøn er hustruen nu blevet gravid, men er
desværre meget svag på grund af blod-
mangel. Hun blev indlagt på sygehuset for at
få blod. Også dem har James hjulpet med
dette.

Udover dette har har vi ydet hjælp til mange
fattige i Cross Ministries’ menigheder både i
Guntur og det øvrige Andra Pradesh

Rapporter og vidnesbyrd fra forkyndere, som har modtaget hjælp i Andra Pradesh

HJÆLP TIL CROSS MINISTRIES PASTORER OG SAMARBEJDS-
PARTNERE I AFSIDES BELIGGENDE LANDSBYER
I Ravulapuram/Berinenipalle-distriktet (ca. 140 km fra Guntur) stod
pastor Kruparao for uddeling af nødhjælp til landsby-pastorer i form af
et mindre pengebeløb til hver. Nogle af disse pastorer kom cyklende 35
km for at modtage den meget værdsatte hjælp. På billedet ovenover er
de alle samlede.

Her er det pastor-par som har været barnløse i de første
20 år af deres ægteskab, men som gerne ville have et
barn. Gud hørte deres og andres bønner. Nu venter
kvinden deres barn.

Vi har også gennem James Bandela fået vidnesbyrd om, at
flere ved Guds hjælp er kommet over corona-plagen.
Nogle, som troede, livet var forbi, oplevede Herrens
indgreb og har det nu meget bedre.

Vi takker Gud for det, han gør og glæder os over at kunne
hjælpe dem, som har haft brug for mad og medicin. Vi
fortsætter indsamlingen i den kommende tid.
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Alle de medlemmer i James’
menighed i Guntur som lider nød
på grund af manglende indtægter
i disse måneder har fået en hjælp
til køb af ris og andre
fornødenheder, ligesom James
har hjulpet nogle, som ikke havde
penge til at betale deres husleje
og derfor var truet med at blive
sendt på gaden. Han bliver
konstant kontaktet af folk i nød,
men har ikke mulighed for at
hjælpe dem alle. De piner ham
stærkt, når han må sige nej til
nogen, der henvender sig til ham
for at få hjælp.

RAPPORT FRA NEPAL - TUR I APRIL TIL BJERGENE PÅ GRÆNSEN TIL KINA - STOR
MODSTAND, MEN MANGE TOG IMOD KRISTUS TIL FRELSE

Vores bjergtjeneste, specielt med distribution af Bibelen, blev også velsignet og udfordret. I Betan-området, da vi
nåede derhen; Lokale mennesker gav forkert besked til det lokale politi.
Politistationen er 3 timer væk i gå- afstand. De rapporterede, at der er kommet nye folk i vores område for at omvende
folk til deres religion. Om aftenen kom tre politibetjente til os og stillede spørgsmål om os, og jeg svarede, som det var.
De kontrollerede vores tasker, og de fandt bibler i vores taske. Nu var jeg bekymret, det var ikke et godt tegn for os. En
af vores senior-mænd og nogle unge blev taget med sammen med biblerne til nærmere undersøgelse. Vi havde ingen
mulighed undtagen bøn.
Næste dag morgen gik jeg til politistationen med nogle af vores troende.
Gud åbnede hjertet på en officer, der ville hjælpe os, men han vil have nogle penge.
Det kunne ligne en stor hjælp fra Gud. Men hvis denne sag ville komme ud i nogen form for medier eller nå deres
hovedkvarter, ville de gøre det til et stort nationalt spørgsmål om at konvertere hinduer til kristendommen for penge.
På grund af den tørre sæson, udbrød der brand på vej gennem junglen, og der var megen røg. Men Gud var med os,
mens vi gik igennem området med ild. Hvis vinden havde været fra en anden retning, ville ilden være kommet meget
tæt på os
Vi havde samlinger om dagen og distribuerede bibler om natten for en sikkerheds skyld.
Vi uddelte 104 bibler, nogle steder kom også positive hinduer for at modtage dem. 18 nye tog imod Kristus som deres
Frelser, og tre blev døbt i vand.

HJÆLP TIL FOLK PÅ
LOSSEPLADSEN
Der bor ca. 40 familier på
lossepladsen i Guntur. De lever
under forfærdelige forhold. I
regntiden er det en mudderpøl.
De bliver sjældent vasket, og
hygiejnen er i dette hele taget
utroligt ringe. De får en meget
dårlig næring, og i denne corona-
tid har det været meget værre.
Derfor har James Bandela og
menigheden i Guntur endnu en
gang været “vores forlængede
arm” til at hjælpe disse stakkels
mennesker. Her står James med
pakker til uddeling på
lossepladsen

”Vi deler Guds kærlighed” står der på skiltet i
forbindelse med hjælp til fattige og nødlidende
mennesker i Guntur.
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Vi nåede frem til det nye sted ved navn Kamalbazar. Det er en lille by og centrum for mange lokale landsbyer.
Denne by er kendt for store religiøse aktiviteter, hvor hundreder af bøfler og geder ofres til guder og gudinder
hver måned. Vi fik ikke lov til at udføre nogen form for evangeliske aktiviteter der.

Vi mødte en familie, der var meget venlig over for os. Han fortalte om en Guds mand, der havde indledt et
ugentligt fællesskab i sit hus med fire-fem familier fra forskellige nærliggende landsbyer. Men en dag kom lokale
landsbyboere og slog ham fordærvet. Han undslap og reddede sit liv. De havde tvunget denne familie til at
forlade Kristus og vende sig til hinduguderne. Da vi mødte ham, var han stadig hinduistisk. Vi blev en nat
hjemme hos ham, og ommorgenen angrede han sammen med sine andre fem familiemedlemmer og indviede
sit liv til Jesus igen. Vi var nået dertil med store vanskeligheder, men intet kunne sammenlignes med glæden
over de sjæle, der overgav sig til Jesus. Der er masser af høst, og vi beder om at kunne sende to andre
medarbejdere derop for at starte et nyt fællesskab. Vi beder om at kunne udtage nogle fattige børn fra bjergene
med fremtidig plan om at oprette en hjælpetjeneste for børn på dette lokale sted.

Bed for Mitra og Patrus, de er banebrydende ledere på bjerget. De udfører tjeneste dér med store ofre. Vi har
en vision om at vinde 2.000 sjæle inden udgangen af 2024 ved at plante flere kirker.
Dit partnerskab og økonomiske støtte er en stor hjælp for os. Når jeg er forbundet med dig og din tjeneste, er
jeg velsignet og altid inspireret til at gøre mere for Herren og hans rige. Mange tak for at gøre så stor forskel i
mig og igennem mig. Med tak
Pastor Raj, Nepal.

NY CORONA-BØLGE MED NEDLUKNING
Efter denne tur kom den nye corona-bølge og
forårsagede nedlukning også i Nepal. Vi har derfor
sendt nødhjælp til vore venner, som udtrykker stor
taknemlighed over, at kristne i Skandinavien står
sammenmed dem i arbejdet, så de både kan nå ud
med evangeliet og samtidig bringe hjælp til de
sultne og forkomne mennesker i dette bjergrige
område.
Mange kristne bliver udsat for trusler og forfølgelse
sammen med lidelser på grund af covid-19. De
behøver vore forbønner.

HAR TROEN EN AFGØRENDE INDFLYDELSE PÅ DIT LIV?
Præger din tro den måde du lever på? - Har du en virksom tro? - Troen gør noget med dig, når du giver troen næring!

Jeg læste for mange år siden følgende beskrivelse af mange, der kalder sig kristne, men ikke efterfølger Kristus:
“Disse mennesker holder ikke op med at tro, men deres tro holder op med at præge deres liv”.
Det kan give sig udslag på forskellige måder hos de troende.
Disciplen Judas Iskariot vandrede med Jesus i mindst tre år, og han troede utvivlsomt på, at Jesus var Guds Søn og den
lovede Messias. Han havde hørt mange gode prædikener og set mange mirakler. Men hans liv, hans tankegang, hans
sind og hans prioritering blev ikke præget af troen. Han endte med at sælge sin Mester for 30 sølvpenge og fik en tragisk
livsafslutning.
Det modsatte gjaldt for personer som kong David og apostlen Peter. De bekendte deres synder og omvendte sig, så de
bevarede troen, og troen bevarede dem. Deres tro prægede dem på den måde, så de kunne fortsætte deres vandring
med Gud og deres tjeneste for ham. De undgik en trist afslutning, men kunne sige med Paulus: “løbet har jeg fuldført,
troen har jeg bevaret, og nu venter retfærdighedens sejrskrans”.
Når troen præger dit liv på den rigtige måde, får du en længsel efter at leve til Guds velbehag, selv om du selv er
skrøbelig. Du vil det rigtige, og du ønsker at gøre Guds vilje, selv om det ikke altid lykkes fuldt ud. Du har lyst til at ære
Gud og være et vidnesbyrd om hans kærlighed og forvandlende nåde, uanset hvor lidt du formår i egen kraft.
Det er et bevis på, at troen betyder noget for dig, når du har opmærksomheden henledt på, hvad Gud vil og ikke på,
hvad du selv vil. Den rette tro, som har fokus på Jesus og det han gjorde på korset, vil have den indflydelse, at du holder
op med at sætte din lid til dig selv og begynder at regne med kraften i hans nåde.
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DU KAN STØTTE VORT ARBEJDE I INDIEN (og få skattefradrag, hvis du ønsker det – kun i Danmark).
VIL DU HJÆLPE ESTHER OG VICTOR I ARBEJDET MED SYSKOLEN OG BLANDT HIV-SMIITTEDE OG
AIDS-RAMTE ELLER ARBEJDET IGENNEM CROSS MINISTRIES I ANDRA PRADESH, KAN DU GIVE
ET ENKELT ELLER REGELMÆSSIGE BIDRAG.
Din hjælp bliver værdsat og er nødvendig for at give hjælpen videre.
Vi har ingen administration, der skal lønnes, så alt, det vi modtager, går ubeskåret til formålet.
BANKKONTO: DANMARK 7449 4069821 (Nordjyske Bank) – NORGE: 0521.6245182 (DnB NOR)

Anden del af bønnesvaret var, at Peter kom og
forkyndte evangeliet, så alle i Kornelius’ hus blev
frelst og fyldt med Helligånden.
Selv om han havde sine betænkeligheder at besøge
hedningerne, blev Peter overbevist om
nødvendigheden af at tage derhen og blev således
et svar på deres bønner.
Apostlen Paulus var ude på en missionsrejse, hvor
han havde lagt planer for de næste dage. Men Gud
ændrede disse ved at vise ham en makedonisk
mand, som i en drøm kaldte på Paulus: Kom over
og hjælp os!
Paulus adlød kaldet og rejste til det område, som
ligger i det nordlige Grækenland. Mange blev frelst
og menigheder oprettet. Apostlen blev et
bønnesvar for makedonerne, og selv i dag er der
flere evangeliske kirker i området.
For nogle år siden var vi i Indien og traf et ægtepar,
som var kaldt af Gud til at arbejde blandt hiv-
smittede og aids-ramte, men ikke havde midlerne
til det. De havde bedt om, at nogle ville støtte
arbejdet.
Efter at være kommet hjem til Danmark og fik talt
om det, besluttede vi at blive svaret på deres
mange-årige bønner.
I dag er vi og de engagerede i et arbejde, som har
været til stor velsignelse både åndeligt og
menneskeligt. Mange af disse nødlidende
mennesker har taget imod Jesus som deres Frelser,
samtidig med at de har fået hjælp med daglige
fornødenheder.
Vi har haft flere lignende oplevelser i vores
missionsarbejde og må konstatere: Den største
velsignelse er at være en velsignelse.
Vil du blive et svar på andres bønner? Vær åben for,
at Gud kan tale til dig.

Vil du været et svar på andres bønner?
For nogen tid siden så jeg på en amerikansk hjemmeside
dette spørgsmål, oversat til dansk: Kunne du være et
svar på andres bønner?
Når vi beder, er det godt at tænke over dette. Vi ønsker
jo et svar på vore bønner, men der er andre omkring os,
som har samme behov, ja, måske endnu større.
Hvor velsignet det end er at få svar på vore bønner, så
kan det være en endnu større velsignelse at være et svar
på et andet menneskes bøn.
Tænk at blive brugt af Gud til at bringe det svar, andre
har bedt ham om at give, ja, at blive bønnesvaret, som
gør, at andre kan takke Gud for hans omsorg og
trofasthed.
At blive involveret i den Almægtiges råd er den største
tillidserklæring et menneske kan få.
Evangelisten Filip stod midt i en vækkelse i Samaria, da
han fik besked på at gå ud på vejen, som fører til Gaza.
Den var øde, fik han at vide.
Han tænkte sikkert, at det var en mærkelig befaling,
men adlød og oplevede at blive til hjælp og frelse for en
etiopisk finansminister, som læste profeten Esajas’ bog
uden at forstå, den handlede om Kristus.
Etioperen havde sikkert sukket til Gud for at få svar på
sine spørgsmål, og Filip var så åben og lydig, at han
kunne blive svaret på denne mands bøn.
Det resulterede i, at evangeliet kom til Etiopien, hvor der
endnu er mange kristne kirker.
Apostlen Peter var på besøg i Joppe (det nuværende
Jaffa syd for Tel Aviv), da der kom nogle budbringere fra
en romersk hærfører ved navn Kornelius. Denne mand,
som indtil da ikke var en genfødt kristen, bad daglig og
hjalp fattige mennesker. Så gav Gud ham første del af
bønnesvaret ved at sige til ham, at han skulle sende bud
til Peter.

Fri Evangelisk Forsamling i Aalborg, Troensevej 9, DK-9220 Aalborg Øst
Email: frievangelisk.aalborg@gmail.com – telefon +45 51825777
Internet: www.fef-aalborg.dk
Bank Danmark (NB). 7449.4069821– Bank Norge (DNB): 0521.6245182
Se de kommende møder på www.fef-aalborg.dk (mødeplan)
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