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Glædelig Jul. 

 

Jeg vil gerne fortælle dig lidt om det vi har oplevet i 2021. 

Personligt flyttede jeg til Brande i januar måned, her har jeg fundet mange dejlige brødre og søstre, 

så jeg befinder jeg mig rigtig godt. Jeg glæder mig meget til igen at komme ud i verden og forkynde 

evangeliet, invitationerne hober sig op, så jeg beder og tror at 2022 igen vil byde på rejser til vores 

brødre og søstre rundt om i verden. 

Online møder 

Mandag og torsdag har vi møder på Google Meet, her har vi prædikanter fra 

hele verden, og mennesker fra Danmark, Pakistan, India, Brasilien, UAE, 

Liberia, Kenya, Nigeria og England er online. 

 

 

I april måned var jeg på sygehus i Sverige – hør historien her: 

https://www.youtube.com/watch?v=f4FwrY8zGoE&t=948s 

PAKISTAN 

Vores primære mission foregår i Pakistan, hver dag beder jeg for mennesker 

og rådgiver ledere i deres tjenester. Flere gang om måneden sender vi støtte 

der ned, hvor det er allermest nødvendigt. Tak for din støtte som redder liv: 

I de historier jeg fortæller her, holder jeg navnene tilbage, da de kristne i 

Pakistan er forfulgte. 

 

Fik livet tilbage 

En bror til en af vores søndagsskole ledere, har været syge meget af sit liv bl.a. 

med leverbetændelse, i denne coronatid med små penge, ingen medicin og 

dårlig mad, blev han meget syg. En dag ringede familien til mig, for de troede han 

ville dø, han havde ikke talt, spist og drukket i flere 

dage, han lå bare i sin seng med lukkede øjne. Jeg 

forløste liv og helbredelse over ham i Jesu navn og 

efter 2 timer åbnede han øjnene og bad om at få 

noget vand, han havde fået livet tilbage. Tak Jesus. Vi 

har bagefter send penge til medicin, så han er helt på benene igen. Tak 

for jeres støtte! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f4FwrY8zGoE&t=948s
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Flittig kvinde 

 

Love of God Ministry har støttet J i mere end 3 år. J er alene mor for Erica på 3 år. J har en gruppe 

enker som hun holder ugentlige møder for, hvor de synger, hun deler et ord og slutter af med at 

give aftensmad. Hun har også en søndagsskole og hun deler mad ud til gadebørn, hun er en 

fantastisk medarbejder i Guds Rige, vi støtter alt det vi kan.  

 

 

Alt blev forandret i Z’s liv 

Jeg mødte Z på min 3. tur i Pakistan, da jeg besøgte den skole, hvor hun underviste, jeg fik lov at 

bede for alle lærerne endda de som stadig ikke var kristne endnu. Gud havde et Ord til Z, og nogle 

måneder senere sagde hun sit job op og har været i fuldtidstjeneste siden. Hun har 3 

søndagsskoler med i alt over 100 børn. Hun har startet en syskole, hvor enlige kvinder lærer at sy, 

så de har noget at leve af. Under corona har hun delt meget mad ud, Hendes far har kørt mad ud i 

slummen og til ”slaverne” på murstensfabrikkerne, og så har hun delt maden ud. På det personlige 

plan har Z også oplevet meget siden 2017. Første døde hendes mor, så blev hun gift og fornylig 

blev hun selv mor. Det er fantastisk at være med i deres liv i Pakistan, du er med når du støtter 

deres livsvigtige arbejde. 
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Miraklet i retten 

M er en af vores medarbejdere i Pakistan, hun er lærer og søndagsskolelærer. M er 

hende som fordeler de penge vi sender til Pakistan, så vi sender et beløb, og hun 

fordeler pengene på deres form for MobilePay. M mødte P i kirken. P er en kvinde i 

tyverne, hun er fra muslimsk familie, så hendes familie vidste ikke, hvor hun var, når 

hun var stukket af i kirke. En dag kom P og hendes mor hjem til M, fordi hun ville 

have en bibel, hun sagde at hun elskede Jesus så meget at hun måtte læse Hans 

Ord. M gav hende sin eneste bibel på urdu, hun har også en engelsk bibel, så hun 

ville ikke blive bibelløs. Det er ikke lovligt at være med til at en muslim konvertere, 

så det kan føre til fængselsstraf. Da jeg talte med M den dag, sagde jeg til hende at P blev nød til 

at ”flygte” fra hendes muslimske far og bror, men M mente ikke at faren ville finde biblen. Det 

gjorde han! Den aften kom Ms pastor og sagde, ”Jeg ved ikke hvorfor, men Gud vil have at jeg skal 

giver dig en ny urdu bibel”, så det fik hun så, der forstod vi første gang at Gud var 

100% med i det her. Da biblen blev fundet, måtte P hurtig sendes til en anden by, 

hvor hendes far ikke kunne finde hende, det hjalp hendes mor med. Men M var jo 

ikke i sikkerhed, så lige før Ps far og bror kom til Ms hus for at hente hende, var hun 

blevet skjult i en familiens skur. I 7 timer ventede Ps far og bror foran huset, men de 

sendte først bud efter M efter at de var gået hjem. Nu begyndte vi alle at bede om at 

de ikke ville komme tilbage og at de ikke ville anmelde det til politiet. De kom ikke tilbage, men de 

anmeldte det til politiet. Jeg lavede en flugtplan for M, men efter flere samtaler besluttede M sig for 

at møde op i retten. Under samtalerne fik jeg et Ord fra Gud: ”velsignelsen ligger i sandheden”. Det 

kan man jo sagtens sige når man sidder uden for fare i lille Danmark, men M bestemte sig, hun 

ville ikke flygte og hun ville holde sig til sandheden. Sikke en tro - hun sagde. ”Gud har lovet mig at 

beskytte mig, så det vil Han gøre” Hun var alligevel rørt over situationen, for M har en veninde, 

som var i fængsel i 13 måneder og det blev hun en nat voldtaget af 14 politibetjente. Vi hyrede nu 

en kristen advokat til at hjælpe i retten, han fandt så en muslimsk advokat, som kunne føre sagen i 

retten, da han har mere pondus i retten pga. hans muslimske pas/herkomst. Da dagen opkom da 

M skulle i retten var der tårer og meget bøn. Tak for jeres forbøn. Retssagen startede med at 

dommeren spurte om M havde givet P en bibel, og M svarede JA, så sagde dommeren, at så var 

det jo det, men så kom vores advokater i gang, og det endte med at M blev frikendt, hvor efter hun 

faldt på knæ i retten og sagde ”TAK JESUS”. Nu kunne man jo tror at det var velsignelsen, men 

det var bare den første velsignelse. Samme dag om aftenen var M på en crusade møde, hvor der 

var flere 100 kristne, der fortalte M om sit mirakel i mikrofonen foran hele forsamlingen. Bland 

tilhørerne var en pastor på besøg, han ringede næste dag til Ms pastor og sagde 

at han gerne ville opmundre M, så han ville gerne købe et stykke land (grund) til 

hende. Hun har nu fået grunden og den har en så stor værdi, som hendes familie 

aldrig har været i nærheden af.  

VELSIGNELSEN LIGGER I SANDHEDEN 

Efter følgende har vi/I givet pengene til at betale begge advokater, tak for jeres indsats også i 

denne sag, 
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Når du støtter Love of God Ministry redder det liv, liv her på jorden og liv i evigheden.  

 

Der er mange flere historier at fortælle, du kan finde flere på vores hjemmeside: www.loveofgod.dk 

Jeg ville ønske at vi kunne støtte vores brødre og søstre i Pakistan meget mere, de fortjener det. 

De gør hvad de kan, men med vores støtte, kan de gøre så meget mere. 

Når jeg sender opfordringer til at velsigne, så tænker jeg at, at vi må velsigne, når Helligånden 

leder os eller svarer os. Når vi velsigner, bliver vi velsignet. Det er godt at komme ind i denne gode 

cirkel. 

Vi mangler partnere som vil støtte os fast hver måned, det giver trykhed i vores arbejde. Det kan 

gøres automatisk på PBS, bankoverførsel og via kort, ring 22885025, så finder vi den bedste 

løsning. 

Du kan støtte vores arbejde på MobilePay 835181. 

eller overfører til bank: Reg: 0994 Kontonummer: 0011705243 
Hvis du gerne vil bruge dit betalingsKORT, så gå til www.loveofgod.dk 
  
Husk cpr.nr. hvis du ønsker skattefradrag. I 2021 kan du opnå kr. 17.000 i fradrag efter §8a. 
 
Gud velsigne dig i Julen og i det nye år 2022. 
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