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Her er gruppen, som var 
med på turen til Indien 
denne gang. Her med 
plakaten i baggrunden, som 
reklamerede for vores 
minibibelskole, der blev 
kaldt Cross And Grace 
School (altså skolen for 
korset og nåden) 
 På denne tur besøgte vi 
kun Andra Pradesh, med 
hovedvægten på byen 
Guntur og Ravulapuram 
samt Chennai med besøg 
på kvinde-hjemmet og 
syskolen som de væsentlige 
elementer. 
Desuden to pastor-
seminarer i Chennai. 

  
VORES HELT NYE 
MISSIONSPROJEKT: 
Udvidelse af syskolen 
med mulighed for både at 
tage flere elever ind samt 
afholde evangeliske 
møder i samme lokaler.  
 

VORT AFSLUTTEDE 
PROJEKT: 
Kirkebyggeriet i 
Ravulapuram, som er 
blevet til stor velsignelse 
for Guds riges arbejde i 
dette område 
 

TAK FORDI DU ER MED TIL 

AT GØRE EN FORSKEL 
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Lige som forrige gang blev vi budt velkommen af James 

Bandela og familien i lufthavnen i Vijayawada ca. 50 km nord 

for Guntur. Det var blevet ud på natten, fordi vort fly fra New 

Delhi var forsinket med 5-6 timer. 

Trods ankomst på dette sene tidspunkt var vi i fuld gang den 

efterfølgende formiddag fredag d. 8/2 med seminar for lokale 

pastorer som optakt til minibibelskolen, der fandt sted nogle 

dage senere.  

Lørdag d. 9 drog vi tidligt afsted til Ravulapuram, landbyen 

hvor vi skulle indvi den nyligt byggede kirke, som vi havde 

sponseret. Det var en tur på ca. tre timer hver vej. 

 

I Ravulapuram var kirken fyldt til sidste plads, og mange stod 

udenfor. Glæden var stor over den nye bygning, som giver 

den relativt nye menighed mulighed for at samles i ly for vind, 

vejr og vilde dyr. 

 

Ingerlise havde lavet et stort broderi af farvestrålende indiske 

materialer med korset i centrum. Det vakte stor begejstring. 

Meningen er, at det skal hænge på endevæggen inde i 

kirken. 

Efterfølgende var der stillet op til stort friluftsmøde på 

pladsen udenfor, hvor et telttag skyggede for solen på denne 

varme eftermiddag. 

 

 

 

Det var en fantastisk oplevelse, som vi aldrig tidligere har været 

ude for. Senere på ugen var vi tilbage for at have møde og 

 

Flere hundrede var samlet for at lytte til budskabet om Gud, 

som gav sin egen Søn for at frelse os fra synd, dom og 

forbandelse. Det blev understreget, at det var op til det 

enkelte menneske at give gensvar på Guds tilbud. Mange 

kom frem i eftermødet for at overgive sig til Jesus og få del i 

hans evige frelse. 

På vej ud til Ravulapuram fik vi at vide, at Allan’s og Hardy’s 

mor, Tove samme morgen havde forladt denne verden og 

var sovet ind i troen på sin Frelser. 

Som vi bekendtgjorde: Mens én døde i troen på Frelseren, 

blev mange samme dag født til liv ved tro på denne samme 

Frelser. 

 
Der var en kolossal hunger efter Guds Ord. Unge og ældre 

søgte frem for at blive frelst og mange andre for at opleve 

en berøring af Gud til deres legemer  
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Søndag d. 10/2 havde vi møde i Cross Minstries i Guntur, 

hvor James Bandela er forstander. Herligt at træffe 

menigheden igen og se nye, som har taget imod Jesus. 

 
 

 
Ud fra denne menighed forkyndes Ordet om Korset og Guds 

forvandlende nåde. Flere og flere andre menigheder ønsker at 

få del i budskabet og sender ofte bud efter James. 

Det meste af den forholdsvis store familie er aktivt involveret i 

tjenesten. 

Søndag aften besøgte vi igen en menighed, som ikke har 

noget lokale, men samles i en smal gade i et fattigt kvarter i 

udkanten af byen. 

Men deres begejstring var ikke til at tage fejl af. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag d. 11/2 til onsdag d. 13/2 var der arrangeret en 
minibibelskole under navnet ”Cross And Grace School” 
(Skolen for korset og nåden), hvor vi underviste om 
Guds sande nåde på grundlag af det fuldbragte værk på 
korset. 

 

Mere end 70 forkyndere og andre ledere deltog i 
undervisningen og udtrykte deres glæde over at få del i 
åndelige sandheder, som knytter sig til det centrale i 
evangeliet og som noget de kan bruge praktisk i 
hverdagen. 

 

Ved afslutningen af disse dage, fik hver enkelt overrakt 
et diplom som bevis på deres deltagelse. Mange af dem 
har tidligere været med på vore seminarer, både i 
Guntur samt på internet via Skype. Så de begynder at 
gribe fat om budskabet og forkynder det i deres 
respektive menigheder. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Alle deltagerne i 
minibibelskolen fik udleveret et 
hæfte med gennemgang af de 
emner, de blev undervist i. Det 
var blevet oversat til deres 
eget sprog og trykt op i mange 
eksemplarer. 

     Uddeling af diplomer, som beviser på deltagelse i   

     Minibibelskolen. 
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LANG REJSE FOR AT 
LYTTE TIL BUDSKABET 
Mange af pastorerne 
havde rejst 100-150 km 
for at være med på 
minibibelskolen. 
Denne pastor havde 
tilbagelagt 800 km for at 
lytte til undervisningen, 
Han kom helt oppe fra 
fra grænsen til Orissa, 
en delstat, hvor der er 
megen forfølgelse.  Han 
havde specielt behov for 
at være med. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag aften, d. 14/2 blev der igen stillet op til 
afholdelse af møde i den smalle gade, hvor James og 
familien samt menigheden har til huse. 

 

Evangeliets budskab blev igen mødt med stor 
åbenhed, og flere gav til kende, at de ønskede at 
modtage Jesus som deres Frelser. Glæde i Himlen og 
glæde i menigheden 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når hungeren er stor, betyder afstanden mindre. Han rejste 
hjem styrket i troen og opløftet af det, han havde hørt.  
Samtidigt kunne han glæde sig over fællesskabet med andre 
pastorer, som også strider troens gode strid. 

 

     Arbejdet i Tambaram syd for Chennai med kvindehjemmet og syskolen  

Fra Guntur i delstaten Andra Pradesh gik turen videre 
sydpå til vore venner i Chennai og Tambaram. 
Lørdag d. 16./2 havde vi først møde for hiv-smittede og 
aids-ramte familier og enkeltpersoner, hvor vi talte om 
den omsorg Jesus viste overfor skarerne som lyttede til 
ham på bjergskråningerne i Galilæa. 
Derefter bad vi for flere af dem og uddelte derpå sække 
med ris og andre daglige fornødenheder til disse fattige 
mennesker. 

 
Om aftenen deltog vi i et møde i en udpost-menighed til 
International Christian Church i Tambaram, hvor Nelson 
Varghese er pastor. De har fået overdraget en lille 
kirkebygning, som havde stået tom, fordi ingen kunne få 
en menighed til at fungere i dette område. 
Men at dømme efter samlingen lørdag aften er der stort 
håb om, at det skal lykke at etablere et fæstningsværk 
for Guds rige på dette sted. 

 

Søndag eftermiddag var der et glædeligt gensyn med 
beboerne på kvindehjemmet, hvor disse nødlidende har 
fundet et trygt tilflugtssted. De takker dagligt Herren for 
gode kår og for alle jer, som er med til at hjælpe dem i 
deres ellers så fortvivlede situation. 
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EN LILLE SYSKOLE MED STORE PERSPEKTIVER 

 
Et forholdsvis nyt projekt er syskolen, som er beliggende 
oven over ægteparret Esther & Victor’s hjem. De bor til leje 
hos Victor’s bror. 
Fra at afholde ét kursus dagligt med en løbetid på tre 
måneder, har de udvidet det til at have to kurser dagligt, og 
alligevel er der mange på venteliste for at komme ind. 

 

Kurset har til hensigt at lære fattige kvinder at betjene en 
symaskine, så de efter endt kursus kan få arbejde på en 
syfabrik eller hos en skrædder, eller starte med at sy for 
famile, venner og naboer og derved skaffe sig en 
kærkommen indtægt. 
Hvor positivt det end er, så er ”sidegevinsten” endnu bedre. 
Disse kvinder lytter til evangeliet, og stort set alle har taget 
imod Jesus som deres Frelser i tilknytning til, at de har lært 
at sy.  
Eftersom det er meget vanskeligt at evangelisere offentligt, 
så har Esther & Victor nu mulighed for i for og fred at dele 
deres tro med dem, der modtager oplæringen. 
Så resultatet er, at mange af dem nu kan tjene en 
beskeden, men nødvendig løn og oven i købet glæde sig 
over den nyfundne tro på Jesus, som har givet dem 
yderligere mening med livet og håb for fremtiden. 
Mange af kvinderne fortsætter med at komme hos Esther & 
Victor for at høre mere om Jesus og blive styrket i troen. 
Nu håber vore venner, at de kan udvide det lille område de 
har som undervisningslokale, så de ikke blot kan tage flere 
ind til oplæring, men også holde møder for dem, som 
kommer til troen, samtidig med, at de får mulighed for at 
vinde endnu flere for Gud.  
Det anslås, at der behøves ca. 35.000 danske kroner for at 
opfylde dette behov. 
Lad os sammen bede om, at det må lykkes. Mange sjæle 
kan vindes for Guds rige, samtidig med, at deres hverdag 
får et lille økonomisk løft til glæde for deres familier, der 
som regel bor i fattige områder. 
 

 

 

 

 

 

Deltagerne på sykurset synger af glæde over at have lært 

Frelseren at kende. Virkeligt gribende at være vidne til 

deres tro på Jesus gennem sang og bøn. 

 

 

MULIGHEDERNE FOR AT GØRE ENDNU 

MERE FOR FATTIGE KVINDER BÅDE 

ÅNDELIGT OG PRAKTISK ER KUN 

BEGRÆNSET AF DE MIDLER, VORE VENNER 

HAR TIL RÅDIGHED. 

HER HAR VI EN ANLEDNING TIL AT GØRE 

EN STOR FORSKEL. 

LAD OS BEDE OM EN LØSNING OG SELV 

VÆRE VILLIGE TIL AT GØRE DET, GUD 

SIGER TIL DEN ENKELTE AF OS. 

 
 

LAD OS RÆKKE DEM EN HJÆLPENDE HÅND 

Det er meningen, at taget skal 
forlænges, så det dækker hele 
tag-terrassen 
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De sidste dage i Chennai-området havde vi møde i 

International Christian Church i Tambaram om søndagen 

og samling for lokale pastorer om mandagen. 

 

Søndag aften talte vi for første gang i KSM Church i 
Chennai.  
Pastoren fik efterfølgende mange henvendelser fra 
tilhørerne, som havde hørt et budskab om den discipel 
Jesus elskede på en måde, de aldrig før havde lyttet til, og 
de frydede sig over forkyndelsen. 

 

Tirsdag formiddag d. 19/2 var der pastor-seminar i Open 

Door Church i Chennai med undervisning om de tre M’er 

(på engelsk) i Paulus’ liv (Motivation, Mind and Message) . 

Det er denne menighed, Stephen Devakumar er pastor i. 

 

 

. 

 
Familien i Guntur, som blev forenet, efter at manden 

vendte tilbage til hustruen og børnene og tog imod Jesus 

som sin Frelser. Han vidnede om, hvor store ting Gud 

havde gjort imod dem. Seneste havde deres søn 

mirakuløst overlevet et fald ned fra husets tag. Den lille  

dreng slap stort set uden mén. 

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

SENESTE NYT 

I skrivende stund er James og familien igen i 

Ravulapruram, hvor de har haft dåb af nyomvendte og 

skal have tre dages møder med både undervisning og 

friluftsmøde for at nå ufrelste. 
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Abrahams tro 
Romerne kapitel 4,18-21 
Og han troede mod håb med håb, så han blev fader til 
mange folkeslag, som det var sagt: »Således skal dit 
afkom være.«   Og uden at svækkes i troen kunne han 
se på, at hans eget legeme allerede var udlevet (han 
var nær ved hundrede år), og at Saras moderliv var 
udlevet;  på Guds forjættelse tvivlede han ikke i vantro, 
men han blev styrket i troen og gav Gud æren, fuldt 
forvisset om, at det, Gud har forjættet, har han også 
magt til at gøre. 
 

Hvis vi skal betragte og bedømme Abrahams tro, ville 
vi nok påstå, at han af og til var svag i troen. Og 
alligevel fastslår Paulus her I Romerne 4, at han ikke 
blev svækket i troen. Og forklaringen finder vi i det 
næste vers: han blev styrket i troen. 
 

Sagt med andre ord: Gud styrkede Abrahams tro, når 
det så værst ud. Herren kom gang på gang og 
mindede Abraham om, at de løfter, han tidligere havde 
fået, stadig stod ved magt, og Gud havde tænkt sig at 
indfri dem. 
 

Det bør få os til at tænke på, hvor vigtigt det er, at vi 
hører det samme budskab om de samme løfter om og 
om igen, for at vi ikke skal blive svækket i troen. 
Når folk siger: budskabet om korset og de dertil 
knyttede løfter har jeg hørt så tit, at det bør være nok, 
så konkluderer jeg, at de ikke har forstået, hvor vigtigt 
det er at få det gentaget mange gange, fordi vi som 
Abraham kan blive udfordret på troen. 
 

Det var egentlig samme budskab Herren havde til 
Abraham hver gang: Jeg vil velsigne og lade dig blive 
et stort folk. Jeg vil give dig det land, du bor I og endnu 
mere. 
 

1 Mosebog 12,1-3 
HERREN sagde til Abram: "Drag ud fra dit land, fra din 
slægt og din faders hus til det land, jeg vil vise dig;  saa 
vil jeg gøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne dig og 
gøre dit navn stort, og vær en velsignelse!  Jeg vil 
velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der 
forbander dig; i dig skal alle jordens slægter velsignes!" 
 

Så blev han først skilt fra Lot - Gud mindede ham om 
løfterne 
 

1 Mosebog 13,14-17 
Efter at Lot havde skilt sig fra Abram, sagde HERREN 
til denne: "Løft dit blik og se dig om der, hvor du staar, 
mod nord, mod syd, mod øst og mod vest;   thi hele det 
land, du ser, vil jeg give dig og dit afkom til evig tid,  og 
jeg vil gøre dit afkom som jordens støv, saa at det lige 
saa lidt skal kunne tælles, som nogen kan tælle 
jordens støv. Drag nu gennem landet på kryds og 
tværs, thi dig giver jeg det. 
 
Gud kom igen og mindede ham om løfterne. Han   
forsikrede Abraham om, at de stadig stod ved magt. 

Han kom i krig - blev velsignet af Melkisedek 
 

1 Mosebog 14,18-20 
Men Salems konge Melkizedek, Gud den 
Allerhøjestes præst, bragte brød og vin  og 
velsignede ham med de Ord: "Priset være Abram 
for Gud den Allerhøjeste, Himmelens og jordens 
skaber, og priset være Gud den Allerhøjeste, der 
gav dine fjender i din haand!" Og Abram gav ham 
tiende af alt. 
 

Gud kom igen og mindede ham om løfterne. 
Abraham kom med indvendinger - Gud sagde til 
ham om at gå udenfor og tælle stjernerne. 
 

1 Mosebog 15,1-6 
Nogen tid efter kom HERRENS ord til Abram i et 
syn saaledes: "Frygt ikke, Abram, jeg er dit skjold; 
din løn skal blive saare stor!"  Men Abram svarede: 
"Herre", HERRE, hvad kan du give mig, naar jeg 
dog gaar barnløs bort, og en mand fra Damaskus, 
Eliezer, skal arve mit hus."  Og Abram sagde: "Du 
har jo intet afkom givet mig, og se, min hustræl 
kommer til at arve mig!"  Og se, HERRENs ord kom 
til ham saaledes: "Han kommer ikke til at arve dig, 
men den, der udgaar af dit liv, han skal arve dig."  
Derpaa førte han ham ud i det fri og sagde: "Se op 
mod Himmelen og prøv, om du kan tælle 
stjernerne!" Og han sagde til ham: "Saaledes skal 
dit afkom blive!"  6 Da troede Abram HERREN, og 
han regnede ham det til retfærdighed. 
 

1 Mosebog 18.13-14 
Da sagde HERREN til Abraham: "Hvorfor ler Sara 
og tænker: Skulde jeg virkelig føde en søn, nu jeg 
er gammel?  Skulle noget være umuligt for Herren? 
Næste år ved denne tid kommer jeg til dig igen, og 
saa har Sara en søn!" 
 

Gud havde ikke noget nyt budskab eller nye løfter – 
det var det samme, Gud mindede ham om, nemlig 
det han allerede havde hørt flere gange. 
 

Som én skrev engang i en avisartikel: Gud har talt 
én gang, nemlig gennem det, der skete på korset, 
og han har ikke noget at tilføje. 
Når Gud taler i dag, er det kun for at minde os om 
det, han engang talte gennem sin Søn. Gud har 
ikke ændret sit budskab, han har intet at tilføje eller 
noget at trække fra. 
 

Vi gør klogt i at lytte til Guds påmindelser og ikke 
komme med indvendinger om, at ”det har vi hørt så 
tit”. Kun gennem vedvarende påmindelser bliver vi i 
stand til uafbrudt at holde fokus på det, Jesus 
gjorde på korset og holde fast i de løfter, som er 
knyttet til det fuldbragte værk  
 
”Dermed har han også givet os sine dyrebare og 
største forjættelser, for at I ved dem skal undfly 
fordærvelsen i verden og få del i gudommelig 
natur.” (2. Peter 1,4) 
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Poser med mad til uddeling 
til folk på lossepladsen 

James har delt maden ud til beboerne på 

lossepladsen 

Det ”OMVENDTE” BUDSKAB 
Som kun forstås af den, som er blevet omvendt 
Mattæus evangeliet indeholder flere dele af det 
samlede budskab om noget, som er vanskeligt for den 
uomvendte at forstå, men som er nødvendigt for den 
troende at være klar over. 
 

Mattæus 6,33-34 
Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal 
alt det andet gives jer i tilgift.  Derfor må I ikke være 
bekymrede for dagen i morgen; thi dagen i morgen skal 
bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok 
i sin plage. 
 

For at få det fra Gud, vi behøver af daglige 
fornødenheder, skal vi først forstå, hvad Gud behøver 
af os, nemlig at vi sætter ham først i alle ting. 
Gud har ikke lovet, vi skal få alt i tilgift, så som luksus, 
og rigdom, men ”alt det andet” i tilgift, nemlig det vi 
behøver i hverdagen 
 

Mattæus 16,24-26 
Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil gå i 
mit spor, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op 
og følge mig!  Thi den, som vil frelse sit liv, skal miste 
det; men den, som mister sit liv for min skyld, skal 
bjærge det.  Thi hvad gavner det et menneske, om han 
vinder den hele verden, men må bøde med sin sjæl? 
Eller hvad kan et menneske give til vederlag for sin 
sjæl? 
 

Vi må give afkald på noget, vi gerne vil have, for at få 
det som er mere nødvendigt. Det er vigtigere at blive 
frelst og nå Himlen end at have et godt og behageligt 
liv her på jorden. 
En sand kristen må være villig til at opgive sine egne 
drømme og ambitioner for at få del i noget, som er 
meget mere værd. 
Som en amerikansk sang siger: Slip alt alt, du alligevel 
ikke kan beholde, for at få det som aldrig forgår. 
Vi kan ikke tage noget med os herfra af ære, 
berømmelse, penge og stauts, når livet er slut. 

Mattæus 19,20-22 
Den unge mand siger til ham: »Det har jeg holdt alt 
sammen; hvad mangler jeg endnu?«  Da sagde Jesus 
til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, 
hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en 
skat i Himlene; og kom så og følg mig!«  Men da den 
unge mand hørte det ord, gik han bedrøvet bort; thi 
han havde meget gods. 
 

Skriften siger, at Jesus fattede kærlighed til den unge 
mand, men kærligheden er kun ægte, når den følges 
af sandheden. 
Derfor fortalte Jesus ham, at der var noget, han måtte 
være villig til at opgive, for at få det,  han mest 
behøvede, nemlig evigt liv. 
Han måtte sælge alt for at få alt, det vat det omvendte 
budskab til den unge mand. 
 

Mattæus 19,29-30 
Og enhver, som har forladt hjem eller brødre eller 
søstre eller fader eller moder eller hustru eller børn 
eller marker for mit navns skyld, skal få det mangefold 
igen og arve evigt liv.  Men mange af de første skal 
blive de sidste, og mange af de sidste skal blive de 
første. 
 

Peter havde spurgt Jesus, hvad disciplene, som havde 
forladt alt for hans skyld, ville få som kompensation. 
Igen minder han om, at den eneste måde at få det fra 
Gud, som er mere værd end noget andet i denne 
verden, er at være villig til at forlade alt. 
Det kan synes at være en ubarmhjertig indstilling, men 
sandheden er, at når vi sætter Gud først, vil han 
honorere den indstilling og give os langt mere igen. 
end det vi var ville til at opgive. 
 

Vi må forstå, at for at få, må vi give. For at vinde, må vi 
tabe. For at opnå noget i Guds rige, må vi opgive 
noget. For at bjerge, må vi miste. 
Det er stik mod den naturlige menneskelige 
tankegang, og derfor er det nødvendigt at blive 
omvendt for at gribe og begribe denne bibelske 
sandhed. 
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