
    1 

                 Missionsbladet 

Vægteren  
                   
                     Nr. 1– 2021 (49. årgang) 
 
 
Det er en stor glæde for os at udsende et nyt eksemplar af Vægteren. Vi er begejstrede for at kunne fortælle om 
evangeliets fremgang i Indien og Nepal. Budskabet om Jesus går sin sejrsgang som et resultat af vore venners 
utrættelige indsats for Guds rige og ved Helligåndens virke. Som tiden går, og Jesu genkomst nærmer sig, er det endnu 
vigtigere at investere tid, kræfter og midler i noget som har evighedsværdi. Som det seneste har vi fået midler til at 
købe nye symaskiner til syskolen. Mere om dette i næste nummer. Tak fordi du er med til at gøre en forskel med dine 
bønner og økonomiske midler. 
Gud velsigne dig rigeligt tilbage. 
Ingerlise & Allan K. Hansen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI BEHØVER HJÆLP TIL KØB AF 2000 NYE TESTAMENTER TIL UDDELING I LANDSBYER 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA DØR TIL DØR MED EVANGELIET I FATTGE LANDSBYER I DELSTATEN ANDRA PRADESH 

HJÆLP TIL AT KØBE BIBLER 
James Bandela planlægger sammen med andre 

pastorer og evangelister at tage på en runde til 15 

landsbyer i Andra Pradesh for at evangelisere fra dør 

til dør. Her vil de fortælle beboerne om Jesus og bede 

for de syge og lidende. Samtidig vil de uddele nye 

testamenter til alle, som er interesserede.  

Her er James i et evangelisations-fremstød i et 

bjergområde, hvor de også behøver bibler til de 

nyomvendte og andre, som er ivrige efter at læse 

Skriften. Flere blev frelst og døbt i disse møder. 

 

 

Vi siger tak for din forbøn og støtte 

NYT PASTOR-SEMINAR 
I starten af februar havde vi det første pastor-

seminar i 2021. Vi underviste om kraften i korsets 

budskab ud fra eksempler i det gamle 

testamente. 

55 pastorer deltog og udtrykte deres 

taknemlighed over at få forøget indsigt i dette 

emne og få forståelse af, at korset var Guds tanke 

og frelsesplan fra før verdens grundlæggelse. 

Der var flere deltagere, som ikke før havde været 

med. De havde naturligvis ekstra brug for at høre 

budskabet. 

Om Gud vil, afholder vi næste seminar først i april 
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MAMRE CHARITABLE TRUST VED ESTHER OG VICTOR I TAMIL NADU 

  

             

 

 

 

 

INDKØB AF BIL TIL CROSS MINISTRIES 
Eftersom James hver måned er nødt til at besøge de fjernt liggende 

landsbyer, hvor Cross Ministries har menigheder, har han ofte været 

nødt til at leje bil med chauffør, hvilket naturligvis koster en del. 

Desuden er der flere steder, han bliver indbudt til at forkynde bruskabet 

om Guds nåde og Kristi kors. For at gøre det lettere for James og spare 

penge i det lange løb, håber vi at kunne købe en forholdsvis billig bil til 

brug i tjenesten. De ønsker at kunne nå endnu længere ud til mange 

landsbyer med dette livsforvandlende budskab, som kan sætte folk fri 

fra undertrykkelse og religionens mørke. 

Har du hjerte for sagen og lyst til at være med, siger vi tak på vegne af 

vennerne i Andra Pradesh. 

Flere har allerede bidraget med støtte til dette projekt. 

(Bilen på billedet er ikke nødvendigvis mage til den bil, der købes) 

 

AKTUELT OG ALVORLIGT BØNNE-EMNE 
 

REGERINGEN I NEW DELHI VIL GØRE DET ENDNU MERE 

VANSKELIGT FOR KRISTNE AT MODTAGE GAVER OG 

STØTTE FRA UDLANDET EFTER MARTS 2021 

For officielt at kunne modtage penge fra udlandet gennem 

bankoverførsler, skal man have en registrering og godkendelse 

hos central-regeringen i New Delhi. I marts udløber de hidtidige 

registreringer, og kirkerne skal ansøge om en ny og speciel 

registrering med tilladelse til at modtage penge fra udlandet. 

Det kan måske skabe vanskeligheder for nogle kirker, da staten 

vil foretage flere tiltag for at begrænse kristne kirkers 

muligheder for at fortsætte på det nuværende niveau. 

Vær med til at bede om en guddommelig løsning og et 

indgreb fra Gud. 

 

 
James og en anden pastor i færd med at døbe 

nyomvendte om aftenen efter den seneste 

kampagne i bjerg-området. James har fået 

god kontakt med denne pastor, som 

også brænder for Ordet om Korset og ønsker 

mere af den forkyndelse i hans menighed.  

 

STADIG PROBLEMER MED CORONA I TAMIL NADU 

Mange fattige familier og enker får hjælp, mens corona-virus 

stadig hærger dele af Tamil Nadu. Der er stor forskel på 

situationen i de indiske del-stater. I Tamil Nadu, hvor Esther 

og Victor bor og virker, er epidemien blusset op igen. Blandt 

andet har pastor Nelson Varghese været indlagt i flere dage 

med åndedrætsbesvær. Men nu er han kommet hjem igen 

og har det bedre.  

På grund af coronaen sender vi fortsat ekstra hjælp til vore 

venner, som deler den ud til de nødstedte. 
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Sigøjner-landsbyer får både åndelig og 

menneskelig hjælp 
Esther og Victor besøgte på én dag tre sigøjner-landsbyer 

for at uddele mad og andre fornødenheder samt afholde 

undervisning for børnene, som på grund af corona-

situationen ikke kan komme i skole. Samtidig forkynder de 

evangeliet for både børn og voksne- Moderen til et af 

børnene bad Esther så inderligt om, at de ville åbne et af 

deres gratis undervisnings-tilbud, så børnene kunne få en 

form for skolegang, selvom deres skoler var lukkede. 

Esther fortæller om en kolossal åbenhed for Guds Ord og en 

hunger efter at lære sandheden at kende. 

Vi takker Gud, fordi Esther igen er i stand til at følge med 

Victor på disse ture, eftersom hun har fået det bedre i 

ryggen. 

 

 

     SYSKOLEN ER I FULD GANG 
Det første kursus i 2021 er startet, og ivrige elever 

lærer at designe og sy tøj til dem selv og deres 

kære.  Det er en enestående mulighed for dem, da 

de ikke har råd til at betale for undervisningen. 

Ved afslutningen af 3 måneders kurset får de et 

diplom, som de kan bruge til at starte en lille 

virksomhed eller søge arbejde hos en skrædder 

eller på en syfabrik. Vi hjælper med løn til 2 lærere, 

som er uddannet i syning. 

Eftersom Esther har fået det bedre, er hun dagligt 

sammen med eleverne for at dele Guds ord med 

dem samt lede dem i bøn og lovsang. Udover at 

bruge symaskiner, lærer de også at brodere, hvilket 

de er i gang med på billedet.         
 

 

 
 

,

 

Esther holder møde for hiv-smittede og aids-ramte 

med efterfølgende uddeling af sække med ris og 

andre ting til husholdningen. 
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RAPPORT FRA PASTOR CHET RAJ I NEPAL 

EVANGELISERINGS-TUR TIL BJERGLANDSBYER I 

DECEMBER 2020- MANGE HINDUER BLEV FRELST 

Da vi har en vision om at vinde 2000 (to tusinde) 

hinduistiske og buddhistiske sjæle inden udgangen af  

2024, og vi har som mål at plante 10 nye kirker med 200 

troende i hver, så vi kan opnå og fastholde visionen. Den 

femårige vision er med det mål at plante to nye kirker 

hvert år. 

Denne gang var vi i et bjergområde tæt på Nepals 

grænse til Kina. Vi startede en ny kirke. Det er endnu en 

kirke i bjergene og den femte nyplantede kirke inklusive 

dem, som ikke ligger i bjergene. Vi døbte yderligere fem 

personer i den første menighed, og i Betan, hvor to 

familier var kommet til Kristus, døbte vi tre personer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores to potentielle ledere, som vi havde efterladt dér 

for at hjælpe de tidligere omvendte tre familier i deres 

tro, gjorde et vidunderligt stykke arbejde for at tage sig 

af dem og vinde yderligere fem familier - tre på det 

gamle sted og to på et nyt sted. De bringer store ofre for 

Herren og hans rige. Husk på deres personlige og 

familiemæssige behov i dine bønner. 

Vi lavede et fælles juleprogram på Gobra, hvor vi 

inviterede alle landsbyboerne og deres sociale ledere. Vi 

delte Kristus og julens budskab med dem. Vi serverede 

god julemad og uddelte kærligheds-gaver (varme 

tæpper) til mere end 80 enker, ældre og fattige 

mennesker. Dette var deres første store jul. Tusind tak 

for jeres bønner og bidrag til at få dette til at ske. Dette 

var en fantastisk tid til at vise Kristi kærlighed til dem. 

 

Kina 

Indien 

Området 
de besøgte 

Vi lavede fem åbne opsøgende programmer. Tre blev 

afholdt i skolen med studerende og lærere. To blev udført i 

åbent lille markedscenterområde. Først bruger vi nogle 

attraktive aktiviteter for at tiltrække offentligheden. Når de 

kommer, så prædiker vi Kristus åbent. Kun nogle specielle 

personer forbliver der for at følge op på de nyomvendte. 

Resten af holdet tager afsted hurtigst muligt af 

sikkerhedsmæssige årsager. Et af de steder, vi havde udset 

os ved navn Solta var lidt hårdt for os. Selvom vi havde 

politiets tilladelse til at udføre nogle optrædener, forsøgte 

de sociale ledere at stoppe os, men Gud gav os mere mod til 

at optræde og prædike mere magtfuldt, fordi vi var klar til at 

satse alt for Kristus. 

Vi uddelte også tredive tæpper til stofmisbrugere i 

rehabiliteringscentre. Der var 36 studerende, som vi fortalte 

om Jesus og hans kærlighed, så de kunne få et bedre liv. Vi 

tvang dem ikke til at tage imod et nyt testamente, men som 

vi sagde, hvis du ønsker, kan du vide mere om Jesus. 

Omkring 75% af dem tog imod det. Lærere og grundlæggere 

var helt hinduistiske, men de tillod os at gøre dette på trods 

af deres mange begrænsninger. Vi fik ikke lov til at tage 

nogle billeder og måtte tale personligt med dem for deres 

sikkerheds skyld.  

 

 

 

 

 

 

Mange tak for at have været sammen med os og gjort en 

forskel i manges liv. Vi er velsignede ved at være i 

forbindelse med jer og være partner med jer i forkyndelsen. 
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Denne ged blev købt og slagtet for at give mad til 

fattige i en bjerglandsby i Nepal før jul 

AT LEVE PÅ GUDS LØFTER 

Når vi befinder os ved indgangen til et nyt år, er det 
almindeligt at man aflægger nogle løfter ind for det 
kommende år i håb om, at det skal hjælpe os til at 
forbedre nogle af de ting, som ikke lykkedes så godt i det 
forgange år. 
Som kristne referer vi ofte til de løfter som de 
gammeltestamentligt troende aflagde overfor Gud. Og 
hvis de indfriede dem, ville Gud velsigne dem. I modsat 
fald kunne de blive udsat for en forbandelse. 
Ofte er disse henvisninger hentet fra Salmernes Bog, hvor 
David adskillige gange både aflægger løfter og opfordrer 
andre til at gøre det samme. Specielt i Salme 50.   
Nu lever vi i den nye pagt, og i de nytestamentlige breve 
står det intet om, at vi skal love Gud en masse, men 
mindst 60 ganger står der nævnt om hans løfter til den 
troende. 
Det er ikke et spørgsmål om, at vi skal leve på vore løfter 
til Gud, men at vi skal leve på de løfter, han har givet os. 
To gange i perioden efter pinsedag omtales nogle, som 
gav Gud løfter. Den ene gang var Ananias og Safira, som 
brød deres løfte ved at lyve overfor Helligånden, med 
katastrofale følger som resultat. Husk, Gud havde aldrig 
opfordret dem til at afgive dette løfte.  
Den anden gang er det menigheden i Korinth, som lovede 
Paulus at samle ind til de fattige blandt de hellige i 
Jerusalem. De indfriede tilsyneladende deres løfte. 
Men Gud har ikke sagt, at vi som er kommet til tro på 
Kristus, skal aflægge løfter til Gud. Mange, som har prøvet 
på det, har efterfølgende siddet tilbage med dårlig 
samvittighed, fordi de ikke overholdt det, de havde givet 
løfte om.   
Jeg har fundet ud af, at det fungerer meget bedre, når jeg 

lever på Guds løfter til mig og lader disse løfter inspirere 

mig til at leve for Gud og tjene ham.                                 

Løftene er garanteret af Jesus som følge af hans  offerdød 

på korset 

 

Galaterne 3:13-14  Kristus har løskøbt os fra lovens  
forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor  
Skyld, der står jo skrevet: »Forbandet er enhver, der  
hænger på et træ« –  for at velsignelsen til Abraham  
kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved  
troen kunne få Ånden, der var lovet os. 
Bedre løfter  (end i den gamle pagt) 
Hebreerne 8:6  Men nu har Kristus fået en langt højere 
tjeneste, idet han er formidler af en bedre pagt, der er 
lovfæstet ved bedre løfter. 
Lad os nævne nogle af de mange løfter: 
Retfærdiggørelse ved tro 
Romerne 4:9  ...Vi siger jo: »Troen blev regnet Abraham 
til retfærdighed.«  Hvordan blev den tilregnet ham?  
Romerne 4:13 For det var ikke ved loven, at Abraham 
eller hans efterkommere fik løftet om at skulle arve 
verden, men ved retfærdighed af tro. 
Fred med Gud og fred fra Gud 
Romerne 5:1 Retfærdiggjorte ved tro har vi nu fred  
med Gud - Johannes 14:27 Fred efterlader jeg jer, min  
fred giver jeg jer. 
Lægedom ved Jesu sår 
1 Peter 2:24  på sit legeme bar han selv vore synder op 
på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for 
retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt.   
Han har lovet at aldrig forlade os 
Mattæus 28:18-20 Mig er givet al magt I himmel og på  
jord. Gå derfor ud i alverden og gør alle folkeslag til mine  
disciple….Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens  
ende. - Hebræerne 13:5  Han har jo selv sagt (lovet): Jeg  
vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig. 
Jesus skal komme igen for at hente os hjem   
Johannes 14:1-3 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på 
Gud, og tro på mig!  I min faders hus er der mange 
boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for 
at gøre en plads rede for jer?  Og når jeg er gået bort og 
har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager 
jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. 
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FORMÅLET MED GUDS LØFTER 
 
2. Peter 1:3-4 Alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt, 
har hans guddommelige magt skænket os gennem 
kundskab om ham, som kaldte os ved sin herlighed og 
guddomskraft, og derved har han også skænket os sine 
dyrebare og største forjættelser, for at I ved dem skal 
undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde 
begær, og få del i guddommelig natur.  
2 Korinter 7:1  Derfor, da vi nu har disse løfter, mine  
kære, skal vi rense os selv fra al urenhed på legeme og  
ånd og være hellige i Gudsfrygt. 
 

Guds løfter er en garanti for, at vi har noget urokkeligt at 
sætte vores lid til, når det gælder de udfordringer, livet 
byder på. Verden er fuld af fordærvelse, løfterne hjælper 
os til at ikke at blive påvirket af fordærvelsen. 
 

Årsagen til at Gud har givet os sine mange løfter, er at de 
skal hjælpe os til at leve det, Paulus benævner som 
gudfrygtigt og retskaffent i den nuværende verden” 
(Titus 2:11). Altså en inspiration og kraft til at leve et liv 
til Guds ære. Gud giver os altid ressourcerne, før han 
opfordrer os til at gøre hans vilje. Redskaberne før 
opgaven.  
Igen vil jeg blot nævne nogle af de mange løfter, vi har 
fået som hjælp til at undgå at blive præget af tidsånden, 
men overvinde fjendens listige angreb. 
 

Jesu genkomst 
Dette løfte er givet os for at vi skal undgå at blive 
kødelige, jordbundne og materialistiske, idet vi véd, at 
livet er kort og evigheden er uden ende.  
Løftet om Jesu snare komme har hjulpet mange til at 
blive bevaret brændende i Ånden og årvågne i bøn. De 
gav ikke op, fordi de forstod, at de var nærmere den 
store dag, end da de begyndte rejsen mod Himlen.  
Guds omsorg 
Hans løfte om aldrig at forlade os eller svigte os, bør 
være en inspiration til aldrig at tabe modet, når selv 

vennerne svigter. En kristen er aldrig alene, selv om 
man kan føle sig ensom. Giv aldrig op, selv om du ikke 
ser nogen udvej. Husk, alting samvirker til gode for 
dem, som elsker Gud  

Den iboende Helligånd 
Vi har fået løfte om, at vi er blevet beseglet med 
Helligånden som et pant på vores evige av, da vi tog 
imod frelsen. Helligånden vil hjælpe os med at leve det 
nye liv, vi aldrig klarer i egen kraft. Gud er hellig, og vi 
skal være hellige. Men Gud véd bedre end os at for at 
leve dette liv, behøver vi tilførsel at kraft fra en anden 
kilde end vores egen viljestyrke. Din tillid til Kristus og 
det, han gjorde på korset, åbner vejen for, at Hellig-
ånden kan virke det frem i dit liv, du ikke selv formår.  
Dåben i Den Hellige Ånd 
Jesus lovede sine disciple, at de skulle få kraft til at 
være hans vidner, både nær og fjernt.  De skulle ikke 
bygge deres tjeneste på menneskelig styrke og visdom, 
men på den salvelse, han ville give dem. Når de tog 
imod dette løfte, blev de udrustet med kraft fra det 
høje. 
Guds fred 
Dette løfte skal hjælpe os til ikke at blive urolige, selv 
om verden omkring er fyldt med farer og voldsomme 
hændelser. Midt i en tid, hvor folk i almindelighed 
frygter for alle tænkelige og utænkelige rædsler, så kan 
vi erfare, at Gud holder sin stærke hånd over os. Hans 
fred er ikke afhængig af de ydre omstændigheder, men 
af ham, der bor ved troen i vore hjerter, Kristus, som er 
vor fred. 
Sejr over verden 
Jesus sagde: I er i verden, men ikke af verden. Vær 
frimodige, thi jeg har overvundet verden. Derfor skal vi 
ikke lade os trykke ned og underkue af denne verden 
og dens lyst eller magt. 
 
Konklusion: Guds løfter skal hjælpe os til at leve helligt 
og til at tjene ham brændende i Ånden i den korte tid, 
som er igen, og til at sejre over synden og verden  
 
 
 

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) 

  

 

DU KAN STØTTE VORT ARBEJDE I INDIEN OG NEPAL (og få skattefradrag, hvis du ønsker det – kun i 

Danmark) 

VIL DU HJÆLPE ESTHER OG VICTOR I MAMRE TRUST I TAMIL NADU, JAMES BANDELA I CROSS MINISTRIES I 

ANDRA PRADESH ELLER CHET RAJ JOSHI I NEPAL KAN DU GIVE ET ENKELT ELLER REGELMÆSSIGE BIDRAG.  

Din hjælp er værdsat og nødvendig for at give hjælpen videre. 

Vi har ingen lønnet administration, så alt det vi modtager, går ubeskåret til formålet. 
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