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Missionsbladet

Vægteren
Nr. 2– 2022 (50. årgang)

Med stor glæde udsender vi endnu et nummer af Vægteren med herlige rapporter fra både Indien (Tamil
Nadu og Andra Pradesh) samt Nepal. Det, du bidrager med, både økonomisk og i dine bønner, har langt
større rækkevidde, end du kan forestille dig. Evigheden vil vise, hvilken forskel, du har gjort ved at være
lydig, når Gud har mindet dig om at støttet missionen. Gud velsigne dig rigeligt tilbage for det, du gør for
hans rige. Hilsen i Jesu navn.
Ingerlise & Allan K. Hansen

2.

SYSKOLEN I TAMBARAM - ET MENNESKELIGT OG ÅNDELIGT FRISTED

Esther fortæller om de dæmoniske kræfter, der
opererer i Indien, men også om kraften i Jesu navn og
hans blod:
”Pris ske Gud.
Denne kvindes navn er Jeyanthi (nummer to fra
venstre på billedet) . Hun deltog i kursus på vores
syskole. Efter en måned kom hun til mig, fordi nogen
havde anvendt trolddom mod hendes familie.
På grund af dette, ville hun ikke indgå et ægteskab
(hun var ængstelig for, at ægteskabet ville gå dårligt).
Hendes ældre søster og hendes far var begge blevet
lammet som følge af et angreb.
Hun begyndte at bede mere og havde tro til Jesus
Kristus. Vi bad alle for hende, og Gud greb ind og
satte hende fri, så hun nu ved Guds nåde kan se frem
til at blive gift i nær fremtid.
Vi deltog i deres forlovelses-fest (billedet) og bad for
dette par. Al ære til Gud alene.”

Kurserne på syskolen fortsætter med uformindsket
kraft. De er til stor velsignelse for fattige kvinder i
hele området, både fagligt og åndeligt.

Vi aflønner en uddannet sylærer, som er
velkvalificeret og dygtig til at undervise eleverne.

Dermed kan Esther og Victor udlevere et
anerkendt diplom ved kursets afslutning, så disse
kvinder kan komme videre i bestræbelserne på at
skaffe en indkomst til dem selv og deres familier.

Nepal Indien
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Her er Chet R

NYHED: HJÆLP TIL SELVHJÆLPS PROJEKTER

Som en del af vort arbejde i Indien vil vi forsøge at hjælpe flere kristne personer til at etablere en lille virksomhed,
så de kan forsøge sig selv og familien. Derved er de ikke så afhængige af at modtage nødhjælp.

Vi har indtil videre hjulpet en af drengene fra vort tidlige børnehjem med at starte et værksted for reparation af
motor-cykler og scootere. Og fornylig hjalp vi den handicappede Mary med at åbne en lille butik. Desuden hjalp vi
Babji med at genstarte hans produktion af sandaler m.m. som blev ødelagt af corona-epidemien. Til Jansi blev der
købt en symaskine, så hun kunne åbne en lille butik for syning og reparation af kvindeklæder.

Månedlig hjælp til nødlidende og syge

Hver måned sender vi midler til Esther og Victor, så de
kan give livsvigtige fornødenheder til syge og lidende
mennesker. Esther har kontakt med mange som er hiv-
smittede og aids-ramte. Mange af disse har ingen eller
kun få muligheder for at få et arbejde, så de kan tjene til
føden og den nødvendige medicin.

CROSS MINISTRIES I ANDRA PRADESH, INDIEN

Priset være Herren. I går uddelte vi ris og andre kolonialvarer til 15
hiv/aids smittede enker. I dag inviterede vi yderligere 15 enker til
at modtage ris m.m. Vær venlig at huske os fortsat i jeres bønner.
Må Gud velsigne jer i overflod. Mange tak for jeres bønner og
økonomiske støtte. Vi takker jer fra dybet af vort hjerte for alle
sponsorer. Bed fortsat for os. Vi beder dagligt for jer alle. Esther
Jebamalar.

Til venstre ser vi den handicappede Mary’s lille
shop, hvor hun sælger snacks og søde sager.
Her over er det James, der står sammen med Babji (i
hvid skjorte), som sælger indisk fodtøj i forskellige
varianter.
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SLANGENS GIFT NEUTRALISERET

Denne kvinde blev er blevet frelst og
døbt for nylig. Forleden blev hun bidt
af en giftig slange, men lykkedes
både med at slå slangen ihjel og
beholde livet, efter at nogle pastorer,
som var i nærheden, bad for hende.
Hun slap uden mén og kunne glæde
sig over bønnens magt og kraften i
navnet Jesus.

Endnu et velsignet
pastor-seminar i
menigheden i Guntur

James Bandela har
regelmæssigt undervisning for
pastorer forskellige steder i
delstaten Andra Pradesh, og
flere nye menigheder er blevet
knyttet til Cross Ministries.
Mange af disse er landsby-
menigheder, hvor pastorerne
har haft et meget begrænset
kendskab til Guds Ord. Men
James rejser ud og tilbringer
flere dage sammen med
pastorerne og deres
menigheder for at give dem en
grundlæggende oplæring i
Skriften og specielt i budskabet
om Guds sande nåde og kraften
i Kristi kors. For nylig havde vi
så muligheden for at samle
nogle forkyndere fra Guntur-
området til undervisning ud fra
Efeserbrevet

James Bandela tolker Allan K. Hansen
i gennemgang af Efeserbrevet kap. 2

Denne pastor
vidnede om
glæden ved at
deltage i
seminaret og
lære mere om
troen og nåden
og få en kopi af
kommentarerne
til videre
læsning

Glimt fra
kampagne i
Ananthapur-
området i det
sydvestlige Andra
Pradesh.

James beder for
syge i eftermødet

YNGRE PASTOR
MISTEDE LIVET.

Nu hjælper vi hans
enke og tre
mindreårige børn.

Vi behøver fast
hjælp til dem og
andre helt eller
delvist forældre-
løse børn
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invitere dem til sit hospital. Denne læge Arun bringer os
i kontakt med sine patienter, der har familieproblemer
og depression. Jeg med min kone havde mulighed for at
håndtere tre deprimerede kvinder. De var alle rige, men
de havde problemer med deres mænd. Vi spurgte alle
om vi måtte bede for dem, hvis de ønskede det, fordi vi
sagde, at vi kom fra en kirke. En dame afviste os direkte,
to af dem sagde "ok, intet problem". Og den ene
kommer af og til i kirken. Hun er fri for depression. Hun
er fra højtstående og rig familie, så hun venter på sin
mands endelige beslutning. Hendes to sønner kommer
jævnligt i vores børnekirke. Så det er ikke kun fattige og
folk fra slumkvarterer, men vi beder også om at nå rige
mennesker. Nu vil jeg kort fortælle mere om, hvad Gud
har lagt på vores hjerte. Vi ønsker at gøre vores kirke til
3D kirke. Hvor vi ønsker at nå mennesker ramt af 1)
sygdom 2) depression og 3) stof. Min far var alkoholiker,
og han døde alt for tidligt. Min yngre bror var fanget i en
narkovane, og han døde også tidligt. Vi beder og spørger
Gud om klar vejledning i dette. Jeg kan se, at vi kan nå
rige mennesker i vores område ved at hjælpe dem i
deres stoffer og deprimerede situationer. Tak for din
støtte og bønner.

med tak pastor Chet Raj

(Pastor Chet Raj kommer selv fra en høj hindu-kaste og
rig familie, men han solgte ejendom og investerede det i
Guds rige, da han kom til troen). -

FORFØLGELSE OG VÆKKELSE I NEPAL
Regelmæssigt plejer vi at døbe ved Karnali-floden åbenlyst på
et sikkert sted, men denne gang blev det ikke betragtet som
sikkert, så vi bad og besluttede at tage til junglen på
bjergsiden på et picnicsted, hvor vi kan afholde dåb sikkert. Vi
afslørede ikke vores placering før sidste dag, da alle var samlet
i kirken, så vi savnede Chisapani (vores udpost-menighed)
gruppen, som skulle have sluttet sig til os. Vi havde forventet
mere end halvtreds mennesker, men på grund af eksamener
gik nogle unge glip af det, og en gruppe på syv personer fra
Chisapani var savnet. Vi planlægger snart (om nogle uger) at
have det næste vanddåbsprogram igen. Der kan være mere
end femogtyve personer, som skal døbes til den tid.

Ægteparret Uday og Laxmi Pariyar er fra Dodhara Chadani. De
arbejdede i Delhi Indien. De har tre sønner. Men Uday
begyndte at drikke alkohol regelmæssigt i tre måneder. Han
stoppede med at gå på arbejde. Fra morgen til aften plejede
han at drikke lokal alkohol. Han spiste ikke noget derhjemme.
Så han blev svagere og svagere for hver dag. Hendes ældre
søster besøgte dem i New Delhi Indien. Da hun kom hjem,
bragte hun dem til vores menighed. Vi beholdt dem i to uger i
kirken, hvor vi passede dem og gav demmad og husly. Vi gør
dette, fordi vi får mulighed for at vise dem Kristi kærlighed og
gøre dem til disciple; på den anden side får de maksimal tid til
at blive bedt for af ledere og andre kirketroende, når de er i
kirken. Efter to uger var han fuldstændig restitueret, men han
blev hos sin søster og svoger i næsten tre måneder, og nu er
han tilbage til sit arbejde med nyt liv og overfyldt i sit hjerte
med kærlighed til Kristus. Han med sin kone Laxmi tog
vanddåb denne gang.

På den anden side er vi næsten færdige med vores
kirkebygning. En gang om ugen om onsdagen i kirken beder vi
om at give gratis lægebehandling til fattige mennesker, der
ikke har råd til at komme på hospitalet. Jeg har en god
hinduistisk ven, en kendt læge i vores lokalområde. Han vil
gøre denne tjeneste gratis for os. Vi vil gratis give normal
medicin til dem. Hvis de har et alvorligt problem, kan lægen

En kø af mennesker, som
venter på at blive døbt
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UDDRAG AF MATERIALET SOM BLEV BRUGT
PÅ PASTOR-SEMINARET I GUNTUR

1 Han levendegjorde jer, som var døde i jeres
overtrædelser og synder,
Før var vi døde i synden, nu er vi ved korset døde fra
synden og levende for Gud (Romerne 6: 2-4). Alle
mennesker, der lever i denne verden uden Kristus,
eksisterer kun, de lever ikke rigtigt. De er åndeligt døde,
og kun troen på Kristus kan give dem sandt liv.
'Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande
Gud og ham, du har sendt, Jesus Kristus,', Johannes 17: 3.

2 som I forhen vandrede i, ledede af denne verdens
tidsånd og af herskeren over luftens rige, den åndemagt,
som nu er virksom i ulydighedens børn¤.
Mennesker uden Kristus er drevet af 3 ting: denne verdens
tidsånd, fyrsten over luftens rige (djævelen) og
ulydighedens ånd. De tror måske, at de er frie og selv
beslutter deres egen vej og skæbne, men de styres i
virkeligheden af kræfter, som vil føre dem til ødelæggelse.
Disse mennesker kaldes 'ulydighedens børn'. Vi, som tror
på Kristus, kaldes Guds børn

3 Til dem hørte vi også alle forhen, da vi fulgte vort køds
lyster og gjorde, hvad kødet og tankerne ville, og af natur
var vi vredens børn ligesom de andre.
Paul sagde, det var sådan, I plejede at være. Kontrolleret
af disse kræfter levede I i afgudsdyrkelse, umoral, had,
lyster og egoisme. I troede, det var frihed, men det var
faktisk tvang og slaveri, der bragte jer under
fordømmelse, så I blev også kaldt 'vredens børn'. I levede
som resten af synderne plejer at leve.

4 Men Gud, som er rig på barmhjertighed, har på grund af
den store kærlighed, hvormed han elskede os,
Forandringen i jeres liv var et barmhjertigheds-værk, ikke
at I tog dig sammen med jeres egen styrke. Det var Guds
nåde og kærlighed, der ændrede jeres liv fuldstændigt.
Hans barmhjertighed og nåde er rig, meget større end
jeres synder. Den nåde blev givet til jer, fordi Gud elskede
jer og ikke ønskede, at I skulle fortabes. Den kærlighed
blev udtrykt på korset gennem det, Jesus udførte der. Når I
troede det, forandrede Gud jeres liv.

5 gjort os levende med Kristus, os, som var døde på grund
af vore overtrædelser – af nåde er I frelst!
Guds kærlighed var så stor, at han ikke ventede på, at vi
skulle blive bedre mennesker, før han ville hjælpe os. Mens
vi var fjender af Gud og døde i synden, sendte Gud sin
egen Søn til at dø for os. Så da Kristus døde, døde vi - som
er kommet til troen - med ham, da han blev begravet, blev
vi begravet sammen med ham. Og da han stod op fra de
døde, stod vi op sammen med ham (Romerne 6). Det er alt
sammen af nåde ved tro. Guds nåde og vores tro gjorde
dette muligt.

6 Ja, han har opvakt os med ham og givet os plads med
ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus,
Paulus bekræfter denne tanke ved at sige, at vi blev
oprejst med (sammen med) Kristus og sat med
(sammen med) Kristus i himlen (i Kristus). Hvad der
skete i forbindelse med Kristi død, begravelse og
opstandelse, blev vi inkluderet i, efter at vi troede. Som
et resultat er vi nu i Kristus og velsignet med al åndelig
velsignelse i himlen. At vi sidder betyder, vi hviler i det
fuldbragte værk ligesom Jesus efter han havde opfyldt
det hele på korset.

7 for at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin
nådes overstrømmende rigdom ved godhed mod os i
Kristus Jesus.
Gud havde en meget vidunderlig hensigt med at gøre
dette for os. Han ønskede at vi skulle se og opleve,
hvor god han er, og hvilken mægtig nåde han har givet
til os. Gud har kun gode ting til os: Overvældende
rigdom af nåde og godhed. Som følge af vores tro på
Kristus og hans forløsningsværk får vi alle disse herlige
velsignelser. Hans nådes rigdom henviser til Guds
mangfoldige nåde, som omfatter nåde for alle
aspekter og områder af vores liv og tjeneste.

8 Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer
selv, Guds er gaven;
Denne erklæring er meget tydelig. Nåde, tro, gave.
Betydning af Guds nåde og din tro (på Kristus og
korset) mødte hinanden, og du blev frelst (tilgivet,
renset, retfærdiggjort, frigjort, bestemt for himlen).
Det er en gave. En anden betalte for det (Kristus på
korset) for at give det til dig (efter at du var født ind i
denne verden). Nu er det op til dig at sige 'tak' og
modtage det. Du har ikke gjort noget for at fortjene
eller blive værdig til det. Den, der giver dig det, gør det
af kærlighed til dig.

9 det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig.
Den vigtigste grund til at frelsen er af nåde, er at Gud
ikke vil dele sin ære med nogen. Ingen rum for
stolthed. Derfor accepterer mange mennesker aldrig
evangeliet, fordi de i modsætning til religion ikke kan
prale af alt, hvad de selv har bidraget med. Arbejdet
var færdigt, selv før du blev født. Du kan ikke gøre
andet end tro på det og tage imod det.

10 Thi hans værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode
gerninger, som Gud forud lagde til rette, for at vi skulle
vandre i dem. Vi bør gøre noget, der glæder Gud, efter
at vi er blevet frelst. Gode gerninger følger altid en
sand omvendelse og tro på Kristus. Men det skal ikke
være gerninger, som vi planlægger, men som Gud selv,
inden vi blev frelst, havde planlagt for os at gøre. Vi får
ressourcerne og styrken til at gøre denne form for
gerninger. Alle andre gerninger, der ikke er planlagt af
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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 være med til at hjælpe med at støtte arbejdet i Indien og Nepal (og i Danmark få skattefradrag)

Tamil Nadu, Indien - Vi støtter arbejde med drift af syskole, hjælp til hiv-smittede og aids-ramte og anden nødhjælp.

Andra Pradesh, Indien - Vi støtter arbejde med udbredelse af evangeliet gennem forkyndere, som regelmæssigt
deltager i vore seminarer, hjælp til spedalskhedskoloni, byggeri af kirker m.m. samt anden nødhjælp

Det vestlige Nepal - Vi hjælper med at nå bjergområder med evangeliet og samt nødhjælp og byggeri af kirker i
fattige områder.

Gud, skal vi gøre med vores egen kraft og viljestyrke.
Helligånden vil kun hjælpe os med at gøre, hvad Gud
har bestemt for os.
Det værk vi er i Kristus, er en konstant proces. Gud har
et billede af, hvordan vi ser ud, når produktet er
færdigt. Så langt vi er kommet, er vi fuldkomne (i
Kristus), når vi til stadighed lader Gud arbejde på os.
Det er som et maleri eller andet arbejde, kunstneren
har begyndt. Kun den, som har sat arbejdet i gang,
véd, hvad det vil ende med.

11 Kom derfor i hu, at forhen var I, der var født som
hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, der har
navn efter den omskærelse¤, man med hænder
udfører på legemet –
Før Kristus kom, gjaldt det om at være født ind i tn
bestemt folk, nu er det af nåde. I den gamle pagt
måtte du tilhøre det jødiske folk, nu har Gud kun én
slags mennesker: dem, der tror på Kristus, og hvad
han gjorde på korset.

12 kom i hu, at I på den tid var uden forbindelse med
Kristus, udelukkede fra borgerret i Israel og
fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og
uden Gud i verden.
Paulus opfordrer dem til at huske, hvordan det var før
de hørte evangeliet. De var fremmede og fik ikke lov
til at komme ind på de steder, der var forbeholdt
jøderne. Intet håb for dette liv og bestemt ikke for

evigheden. De kan have tilbedt guder, men ikke den
eneste sande og levende Gud, som er Abrahams,
Isaks og Jakobs Gud.

13 Nu derimod, da I er i Kristus Jesus, er I, som
engang var langt borte, kommet nær på grund af
Kristi blod.
Vi må forstå, at det kun er ved Guds Lammets
udgydte blod, vi kan komme ind i Guds nærhed, og
kun ved hans blod kan vi blive der. Som hedninger
havde vi ingen del i Guds løfter, før Kristus kom og
døde på korset. Det eneste, som Gud nu kræver af os,
er at vi tror på det fuldbragte værk på Golgata, som
omfatter den rensende kraft i blodet. Så er vi hellige,
accepterede og retfærdige i Guds øjne, og vi kan
komme frimodigt for hans trone og modtage de
velsignelser, som Kristus har købt til os.
Vi kan prøve med bøn og faste for at komme ind i
Guds nærhed. Vi kan synge og tilbede i håb om at
komme nærmere Gud. Alle disse ting er vigtige og
bibelske, men det tilsidesætter Guds eneste
acceptable vej ind i hans nærhed, nemlig gennem
Jesu blod, som blev udgydt på korset.
Nu beder vi, faster, tilbeder og lovsynger, fordi vi
allerede er kommet ind i Guds nærhed ved troen på
Jesu blod, som har åbnet en ny og levende vej ind i
helligdommen.

Kommentarerne er hentet fra Allan K. Hansen’s vers-
for-vers gennemgang af Paulus’ brev til efeserne.

Ingerlise og Allan K. Hansen skal også denne
sommer deltage i en bibel-camp i Polen. Vi
er taknemlige, hvis du vil huske os i dine
bønner, så vi kan opleve, at mange får et
åndeligt gennembrud i deres liv, i takt med
at Helligånden åbenbarer dybderne i
budskabet om kraften i Guds nåde og Kristi
kors.
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