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Missionsbladet

Vægteren
Nr. 4– 2020 (48. årgang)

I denne sidste udgave af Vægteren i 2020 bringer vi rapporter fra både Indien og Nepal. Vi glæder os over,
at Guds værk går frem trods alle de vanskeligheder, corona-krisen har medført. Der er gang i syskolen og
arbejdet blandt syge og fattige i Tamil Nadu, og i Andra Pradesh når budskabet om korset ud til flere og
flere, samtidig med, at der er gang i byggeri i to af landsbyerne. I Nepal når vennerne ud til fjernt beliggende
landsbyer i bjergene med både nødhjælp og evangeliet.
Har du lyst til at hjælpe os med en ekstra gave til jul, som vore medarbejdere derude kan dele ud, så sætter
både vi og de stor pris på dette
Hilsen i Jesu navn med ønsket om en fredfyldt jul og et velsignet nytår.
Ingerlise & Allan K. Hansen

Efter mere end 9 måneders pause på grund af
restriktioner i forbindelse med corona-virus har vi
omsider fået mulighed for at starte op igen med
vores internet-undervisning til pastorer og
evangelister i Andra Pradesh.
Temaet for dette seminar var Paulus’ opfordring til
at bygge på den sande grundvold og med de rette
materialer, så vi både bliver frelst og vort arbejde
består den ildprøve, det engang skal udsættes for.
Da skal vi få løn for det, vi har gjort for Guds rige
med de rette motiver.
Frelsen er af nåde ved tro. Lønnen er for de gode
gerninger, som er gjort efter vi har taget imod
frelsen.

TAK FOR AL HJÆLP I 2020

Fortsat uddeling af mad og tøj
til de, som lider nød på grund af nedlukningen
i forbindelse med corona-virus.
James og vennerne i Guntur får til stadighed
henvendelse fra folk, som sulter og har svært
ved at klare hverdagens behov. De prøver af
bedste evne at hjælpe som mange som muligt
med de midler, vi sender ud.
Vi er afhængige af den støtte, som I er med til
at give, og vi takker Gud for alle, som
beredvilligt stiller op og bidrager til opgaven.
Her er det uddeling af tøj til enke.

ENDELIG PASTOR-SEMINAR IGEN
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Næste projekt: en mur

omkring en kirke
Vi har hjulpet med at bygge denne kirke færdig

sidste år.

Som nævnt i forrige udgave af Vægteren har vi
samlet ind til opførelse af en toiletbygning til brug
for pastorer og medlemmer af den lokale menighed
i en landsby ca. 140 km vest for Guntur.
James Bandela har stået for dette byggeri sammen
med arbejdere han har haft med fra Vinukonda, en
større by ca 40 km fra landsbyen.
Der er to toiletrum, ét med western toilet (som vi
har det her i Europa) og ét med indisk toilet.
Western toilettet er især en hjælp til de ældre og
skrøbelige.
Når de har ordentlige toilet-faciliteter kan det også
forbedre hygiejnen og afhjælpe sygdomme.

Næste projekt: opførelse af
en mur omkring kirke
Denne kirke i landsbyen Berinenipalle var vi med til at
færdiggøre sidste år. Men da bygningen ligger på en
åben mark udenfor landsbyen, behøver de en mur
rundt omkring den til beskyttelse både mod vilde dyr
og ikke inviterede gæster.
Vi satser på at kunne hjælpe menigheden med både
en mur og en lille toiletbygning til glæde for denne
Cross Ministries forsamling ca. 130 km fra Guntur.

Opførelse af en toiletbygning i landsby

Ordet om korset via tv/internet
James Bandela får til stadighed forespørgsler fra både flere
menigheder samt fra det lokale tv-selskab om at komme og undervise
dem om korset og Guds nåde.
Pastor-fælleskaber i Guntur-området sender bud efter ham, fordi de
ønsker at høre og lære ommere disse vigtige emner.
Det, James lærer igennem bibeltimer og seminarer, bringer han
videre, så mange begynder at forstå, hvilken hemmelighed, der
gemmer sig bag denne betydningsfulde forkyndelse.
James udtrykker hele tiden sin begejstring og taknemlig over det
budskab, som er blevet ham til del, og som han personligt har oplevet
virkningen af.
Det brænder i hans hjerte efter at give det videre til et folk, som ofte
bringer problemerne fra deres tidligere religion med sig, efter de har
taget imod Jesus.
Nu lærer de, at de er frelst af nåde ved tro, og at enhver forbandelse
er brudt på grund af det, Jesus gjorde på korset. Samt, at der findes
kraft i Ordet om Korset til at leve for Gud og tjene ham.
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MAMRE-SYSKOLEN ER
KOMMET I GANG IGEN
MED NYE DELTAGERE
Ligesom corona-virussen skabte
problemer for alle dele af det indiske
samfund, så måtte også syskolen
lukke ned. Men nu har de fået lov til
at starte med nye kurser under
hensyntagen til de restriktioner, som
gælder for nærværende. Naturligvis til
stor glæde for både Esther og Victor
samt de kvinder, som langt om længe
har fået mulighed for at deltage.

ESTHER BEHØVER FORBØN OG HJÆLP
Desværre har vores kære søster Esther døjet med rygproblemer i længere
tid, som har gjort, at hun helst skal hvile meget. Enten kan hun stå eller ligge,
men ikke sidde.
Lægen har sagt, at hun skal tage det med ro i en måned, måske længere
Det har også betydet, at hun har bruger en del penge på læge, medicin og
behandlinger.
Vi forsøger at hjælpe hende med at betale de ekstra omkostninger, dette har
medført. Samtidig beder vi selvfølgelig om, at hun må opleve helbredelse fra
denne plage.
Vil du være med til at hjælpe, siger både Esther og vi en stor tak.
Da syskolen som nævnt ligger i samme bygning, som Esther og Victor bor i,
har hun mulighed for at besøge kvinderne på sykurset for at dele Guds Ord
med dem og bede sammen med dem.

Victor underviser fattige børn
Mens Esther er nødt til at hvile mest muligt,
er Victor sammen med flere medarbejdere i
fuld gang med den gratis undervisning, de
tilbyder børn i fattige områder, hvor
forældrene ikke har råd til at sende dem i
normal skole.
Det betyder, at disse børn – modsat andre af
deres ligestillede - ikke ender som
analfabeter, der har svært ved at klare sig
videre og ikke har nogen mulighed for at få
en uddannelse.
Så vil de til stadighed blive holdt nede i det
laveste samfundslag.
Disse får en chance for at lære at læse, skrive
og regne.
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EN FREDFYLDT JUL OG ET VELSIGNET NYTÅR ØNSKES ALLE MISSIONSVENNER FRA VORE
TROFASTE MEDARBEJDERE I INDIEN OG NEPAL MED TAK FOR STØTTE OG FORBØN I 2020

, Vore indiske venner
Esther & Victor
Devadoss med døtre,
Prema & James Bandela
med døtre samt Chet Raj
Joshi og hustru fra Nepal
sender deres varmeste
hilsner til jer alle

Hjælpen til de hiv-smittede og aids-ramte
Under de vanskelige forhold, der råder netop nu, sker
ved, at nogle af de smittede familier får overført et
lille beløb til deres bankkonto, hvis de har en sådan,
og de, som har mulighed for at komme til kirken uden
at løbe større risiko, får udleveret deres madvarer der
en gang om måneden.
Vi er glade for, at vi har fået flere midler ind til
arbejdet i disse vanskelige måneder, således at vi har
kunnet yde en ekstraordinær indsats for dem, som er
stillet i en langt mere alvorlig situation end os, som
lever i Skandinavien.

JULEGAVER TIL FATTIGE
BØRN OG ENKER M.M.

Også i år vil vi hjælpe vore
venner med støtte til
indkøb af julegaver til de
fattige, syge og lidende
samt til børn i slumområder
Din hjælp er meget
velkommen og værdsat.
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Jesus, vor talsmand og forsoner

1.Johannes Brev Kapitel 2

v1 Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal
synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos
Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige;

Det er vigtigt at vide, hvorledes vi som kristne skal
forholde os til synd, så vi undgår at miste fodfæstet,
når vi bliver prøvet.

Johannes refererer til det, der står i kapitel 1. Han
bruger blodets rensende kraft på grundlag af vores tro
og bekendelse (altså nåden) som årsag til, at vi ikke
behøver at fortsætte med at synde. Blodets
kontinuerlige renselse er altså ikke mént som en
undskyldning eller tilladelse til at fortsætte
ufortrødent i vore synder, men snarere som den kraft,
der er i nåden til at sejre over synden og kødet
(jfr.Romerne 6,14: synden skal jo ikke have
herredømme over jer, I er jo ikke under lov, men
under nåde).

Meningen er, at vi ikke skal synde, fordi kraften i
nåden og i blodet kan bevare os rene. Men skulle
nogen synde, hvilket ingen (i lyset af kapitel 1, vers 10)
til fulde har præsteret at undgå, så er det godt at vide,
at vi ikke falder ud af nåden derved, så længe vi
vandrer i lyset.

Vores talsmand (advokat) Jesus Kristus taler vores sag,
så længe vi sætter vores lid til det, han gjorde på
korset. Han sidder på Guds højre side og går
bestandigt i forbøn for os. Han repræsenterer os i den
himmelske verden, og hans sårmærker (som Gud altid
ser) er garantien for, at Faderen altid vil hjælpe os, når
vi er kommet til kort.

En kristen er ikke immun overfor synden, men vi har
fået en hjælp, både til at undgå at falde i synd, men
også hjælp hvis vi skulle snuble, så vi kan rejse os igen
og gå videre.

Vore synder er jo gået forud til dom, og Jesus har
allerede taget den dom og straf på sig, så vi ikke
behøver at leve under fordømmelse, når vi angrer og
bekender.

Jesus er ikke vores dommer, der hvor han sidder på
højre side af Guds trone i Himlen. Han er vores
advokat, vores forsvarer. Det betyder at anklageren
(djævelen) aldrig får det sidste ord, når vi overlader
vores sag til advokaten.

En fornuftig person, som står anklaget, gør klogt i at
tie og overlade forsvaret til advokaten, som har styr
på alle de lovmæssige forhold. Vi skal ikke kæmpe en
kamp, som advokaten eller talsmanden allerede har
vundet (på korset).

Som Job sagde: “Jeg véd, at min genløser (forsvarer)
lever, og som den sidste skal han stå frem på
støvet....ham skal jeg se og ingen anden...” - Job
19,25+27)

Herren vil altid få det sidste ord i enhver sag. Overlad
trygt dit forsvar til ham, efter at du har erkendt og
bekendt.Og bed ham så hjælpe dig med at leve ved
hans nåde i tro, så du får styrke til at undgå at falde
eller snuble næste gang.

v2 han er et sonoffer (tilfredsstillelse eller
godtgørelse) for vore synder, og ikke blot for vore,
men for hele verdens synder.

Årsagen til, at vi kan være sikre på hans hjælp, er at
straffen for vore synder allerede er effektueret på
korset. Alle synder både i fortiden, nutiden og
fremtiden blev sonet i Jesus lidelse og død, og Gud
straffer ikke to eller flere gange for den samme synd.

”Straffen blev lagt på ham, for at vi skulle have fred,
og ved hans sår har vi fået lægedom” – Esajas 53,5

Jesus døde for alle mennesker og deres mange
synder, men desværre er der kun en minoritet, der
vil modtage hans frelsende nåde. Det er ikke Guds
skyld, at så mange ulykkeligvis går fortabt. Han har
gjort det muligt for enhver at få del i frelsen.

“Det var Gud som i Kristus (på korset) forligte verden
med sig selv, så han ikke tilregnede dem deres
synder” - 2. Korinter 5,19.

”Han, som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd
for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i
ham” -2. Korinter 5,21.

”I ham har vi forløsning (betaling) ved hans blod,
syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er –
Efeserne 1,7.

http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/1joh/ch2/v2.htm
http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/1joh/ch2/v1.htm
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GUD VIRKER I NEPAL
Fra pastor Chet Rai Joshi har vi modtaget denne
rapport for september måned, hvor han og flere
andre var på tur for at uddele fødevarer m.m. og
forkynde evangeliet:
Dhan Bahadur Sarki er 47 år gammel og kommer fra
en hindu-familie. Han bor sammen med sin gamle
mor, hans hustru Susma og en datter på 18 år og en
søn på 13 år.
Sarki er murer, og hans hustru er uden uddannelse,
men hun har en god indflydelse i lokalsamfundet. Hun
er den politiske og sociale leder blandt kvinder i det
lille samfund.
Susama har haft problemer med underlivet i mange
år, og de har opbygget en stor gæld svarende til ca.
40.000 kr., hvilket er et kæmpe beløb for dem.
På grund af corona-epidemien har Sarki ikke haft
noget arbejde i mange måneder. De måtte sælge
deres geder og høns for at få mad til familien. Som
dagene gik, blev det mere og mere vanskeligt for
dem.
Vi kendtte ikke noget til dem og deres situation, men
vi hjalp dem tre gange med fødevarer, før vi kendte til
deres behov og to gange yderligere har vi givet dem
mad og andre f
ornødenheder.

I september besøgte Susma og hendes mand vores lille
lovsangsmøde (Vi har ikke internet, så vi afholder ugentlige
møder i 30 små grupper på forskellige steder). Hele
familien tog imod Kristus som deres Frelser.
Jeg blev både chokeret og rørt over at høre årsagen til
deres omvendelse, og jeg var forbavset over, hvordan Gud
kan bruge en lille kærligheds-handling til at frelse
mennesker.
Da de kæmpede for at skaffe føden, planlagde de at begå
selvmord som familie. Susma havde allerede forsøgt at
hænge sig to gange fra taget, fordi hun ikke kunne betale
sin gæld.
Da manden og hustruen havde besluttet sig for at begå
selvmord kom vi til deres hjem med mad, så deres plan
blev udskudt om og om igen.
Til sidst besøgte Gud dem personligt i deres nød. Nu har de
fået et levende håb.
Mange tak fordi I gør en forskel i disse mennesker liv. Jeres
støtte hjælper os til at nå mange, som ikke havde hørt
evangeliet. I har del i den himmelske løn sammen med os.
Nu beder vi om, at Susma må blive et effektivt redskab til
at nå mange kvinder i deres samfund denne kommende
tid.

Indien

Kina



7

-----------------------------------
--------------------------

Nepal rapport fra starten af oktober:
Vi var 18 personer inkluderet en del unge mennesker,
som begyndte en rejse gennem et reservat, hvor der
er mange vilde dyr, hovedsageligt store tigre.
En mand fra dette landsby-område var vores guide, og
vi blev bedt om at holde os tæt sammen hele tiden.
Vi havde forventet, det skulle tage 8 timer, med det
tog 10 timer at gå denne strækning.
En af gruppens medlemmer kunne ikke gå længere
den næste dag, fordi han havde beskadiget sit ben, så
tre andre måtte gå tilbage med ham, fordi der ikke er
nogen medicinsk hjælp at få i området, og jeg havde
kun nogle tabletter og en førstehjælpskasse med mig.
I den første landsby ville de ikke tage imod os. Han,
som var vores guide, kom fra den næste landsby og
fandt et sted, hvor vi kunne overnatte. Vi ville vise en
kristen film, men ingen tog imod indbydelsen til at
komme. De gav os den besked, at deres guder ville
blive vrede, hvis de kom til sådanne steder (kristne
møder).

Folk i dette område er uuddannede. De abejder hele
dagen og lever et simpelt liv. Deres gamle kultur og tro
er meget vanskelig at ændre. Kristus er deres eneste
håb.
De næste to landsbyer reagerede på samme måde,
hvilket var skuffende. Men besøget i de næste fire
landsbyer var mere frugtbart.
Vi uddelte fødevarer og fik et godt forhold til
landsbyernes beboere og deres ledere.
En familie var kommet til tro på Kristus ved vort første
besøg, og denne gang var der yderligere to familier,
som tog imod Kristus. Vi døbte fire kvinder.
En af vore fremtidige ledere og nogle unge blev tilbage
på dette sted for at opbygge de, som kom til tro, så de
kan vokse i troen.
Vi lægger dermed grunden til en kommende kirke her.
Tak for jeres støtte og forbøn. Bed venligst om, at vi
må vinde 2000 hinduer for Kristus frem til år 2021 og
plante ti menigheder i dette område, hvor budskabet
ikke før har nået til.

Nepal rapport fra oktober/november:

Jeg er glad for at kunne fortælle jer om vores tjeneste, og ikke mindst om de 31, der blev døbt i vand. Det var meget
risikabelt for os at døbe så mange åbenlyst i en flod. Mere end 50 havde meldt sig klar, men “kun” 31 lod sig døbe.
For de tidligere hinduer er dåben en bekræftelse på deres omvendelse, at de lade sig døbe. Men vi har en anti-
omvendelses-lov i vores nation. Hver omvendelse kan give op til fem års fængsel og en stor bøde. En dreng ved navn
Birkha Batala var lam, men blev helbredt af Gud. Både han og hans familie blev døbt.

Bed for min tur op i bjergene i december. Vi planlægger at samle landsbyernes beboere på samme sted og uddele
julegaver i form af varme klæder, forkynde om Jesus og bede for de syge. Det vil sikkert bygge en bro til dem og nå
dem for Guds rige. Tak fordi I står sammen med os og beder for os. - Chet Raj Joshi

Vækkelsesilden brænder i Nepal. I starten af
oktober blev 4 døbt, og I slutningen af
måneden blev 31 nyomvendte døbt til Kristus
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BØN OG FORBØN
Apostlen Paulus var en mand, som af egen erfaring
havde lært betydningen af bøn og forbøn. Han
ønskede at alle troende skulle være involveret i denne
væsentlige tjeneste på daglig basis, både når de havde
det godt, og når tingene gik dem imod.

Han skriver følgende i Kolossenserbrevet kapitel 4:
v2 Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak,
Bønnen har en stor betydning, når det gælder hjælp til
at leve for Gud. I Filipperne 4 opfordres vi til at komme
frem for Gud med alt det, som bekymrer os. I
Hebræerne 4 læser vi om at komme frem for nådens
trone for at få nåde til hjælp i rette tid. Det er igennem
bøn, vi ifører os Guds fulde rustning til at stå imod
fjendens angreb (Efeserne 6.18). Jesus siger: Våg og
bed til enhver tid, for at I må blive i stand til at undfly
det, som skal komme og bestå for menneskesønnen
(Lukas 21,36).
Tænk på enken, som kom til den uretfærdige dommer
om og om igen, indtil han gav hende ret. Jesus siger:
skulle Gud ikke skaffe sine udvalgte ret, de som råber
til ham dag og nat, og skulle han ikke være
langmodige over for dem? (Lukas 18,7)
Gør dette til enhver tid under stadig påkaldelse og bøn
med taksigelse, så skal Guds fred, som overgår al
forstand bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus
(Filipperne 4,6-7).
v3 og bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør
for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden,
som jeg sidder i fængsel for.
Apostlen anmoder også menigheden om, at de beder
for ham. Ikke for at han skal få det lettere eller mere
bekvemt, men for at Ordet skal finde åbne døre og

åbne hjerter. Han beder ikke om en åben dør ud af
fængslet, men om en åben dør for evangeliet, så flere
kunne komme til kundskab om det, som er en
hemmelighed for de fleste, nemlig at Kristus er
kommet og har givet sit liv som løsesum for alle
syndere. Igen viser Paulus hvor meget han er optaget
af andres vé og vel, og hvor lidt han er optaget af
mere behagelige forhold for ham selv. Man må
imponeres af et sådant sindelag.
v4 Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som
jeg skal.
Igen understreger Paulus, hvad der betyder mest for
ham: hemmeligheden om Kristus skal åbenbares for
flere. Han opfordrer de troende til at bede om visdom
til ham, når han skal formidle det eneste budskab,
som kan frelse dem fra en evig fortabelse. Evangeliets
udbredelse er for Paulus det vigtigste af alle bønne-
emner. Flere må blive nået, selv om det betyder, at
han selv må lide.
Må Gud hjælpe os at have den rette prioritering i vore
bønner, Gud til ære og mennesker til gavn.

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

EN MEGET VIGTIG BØN SOM JESUS
FORTALTE SINE DISCIPLE OM

“Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor
høsten herre om at sende arbejdere ud til sin
høst”.

Lad os huske på at bede for vore venner i
missionsarbejdet såvel som på hjemmefronten,
samtidig med at vi støtter arbejdet økonomisk.

Lad os gøre, hvad vi kan, mens vi kan.

http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/kol/ch4/v2.htm
http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/kol/ch4/v3.htm
mailto:frievangelisk.aalborg@gmail.com
http://www.fef-aalborg.dk
http://www.fef-aalborg.dk

